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Budapest Józsefvárosi onko rmányzat
Képviselő.testii let e számár a

I

I

Előterjesztő: Soós György _ Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elnöke, Zentai
oszkár - Emberi Erőforľás Bizottság elnĺike' Gondos Judit - Taľsashazi PáIyázatokat
Elbíráló Ideiglenes Bizottság elncike, dľ. Ferencz oľsolya - Smaľt City Ideiglenes Bizottság
e1nöke

A képviselo-testületi ülés időpontj a:2017 . februtr

. sz. napiľend

2.

Tárgy Beszámolĺó a Képviselő-testůilet buottságainak 2016. évi munkájárĺól

A

napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni' a dtjntés elfogadásához egyszeru szavazat1obbség
szfüséges.
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Váľosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság

Emberi Eľőfoľrás Bizottság

véleményezi x

véleményezi

X

Hatáĺ o zati j av aslat a bízotĺság számár a:

A

Vaľosgazdálkodási és Pénnigyi BizottságlBmberi Erőforľás Bizottság javasolja a
Képviselő-testiiletnek az előteries ztés meffźlrgyalását.
Tisztelt Képviselő-testĺilet!
I. Tényállás és a dtĺntéstartalmának ľészletes ismertetése

Budapest Józsefuarosi onkormányzat a Képviselő-testiilet feladatainak hatékonyabb és
eredményesebb ellátása érdękében a Képviselő-testület és Szervei Szerłezeti és Működési
Szabtiyzatáról szóló 36/20|4. (XI.06.) önkormányzati 1endelet (a továbbiakban: SZMSZ) 35. $ (1)
bekezdése értelmében|étrehona aYźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot, azEmberi Erőforrás
Bizottságot, a Társasházi Pá|yźaatokat E|bíráló Ideiglenes Bizottságot és a Smaľt City Ideiglenes

A

Bizottságot.

A

a

bizottsźlgok teljesítették, e|végezték azokat a
feladatokat, amelyek ellátása érdekében azokat a Képviselő-testtilet |étrehozta' ezért javasoljuk, hogy a
Tisztęlt Képviselő{estület fogadja el a bizottságok 2016. évi munkájáról szóló beszámolót.

beszámolók alapján megállapítható, hogy

II. A beteľjesztés indoka
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AzSZMSZ 37. $ (3) bekezdésében a Képviselő-testiilet abban is döntcitt, hogy ,,a bizottság évente egy
alkalommaĺ beszdmol a Képviselő testületnek a bizottság munkájáról,'. Az e|őterjesztés elkészítésével,
és a Tisaelt Képviselő-testület elé torténo terjesztéséve|ennek a kötelezettségĹinknek teszünk eleget'
III. A döntés célja, pénzĺigyihatása
Amennyiben a Képviselő-testtilet elfogadja a bizottságok f0|6. évi munkájáról szóló beszámolót,
abban az esetben a bizottságok eleget tettek aZ SZMSZ-ben meghatározott beszámolási
kotel ezettségüknek. A d<jrrtésnek n inc s pénzĺigy i v onzata

IV. JogszabáIyi ktirnyezet
Magyaroľszág helyi önkormányzatairőI sző|ő 2011. évi CLXXXX. torvény 57. $ (1) bekezdése
a|apján a képviselő-testtilet szervezeti és működési szabéiyzatában határozza meg bizottsźłgait, a
bizottságok tagjainak szźĺmát, abizottságok feladat- és hatáskörét, működésĺik alapvető szabźiyait.E'
törvényi felhata|mazás alapján a Képviselő-testület az SZMSZ 35-39. $-aiban |étrehoztabizottságait,
és meghatáľozta mrĺködésĺik alapvető szabá|yait.

Kéťük a Tisztelt Képviselő-testĹiletet, fentiek a|apján szíveskedjék ahatźtrozati javaslatot elfogadni.
Határozati javaslat

A Képviselő-testtilet

úgy dönt, hogy a Yźlrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság, azBmberi Erőfonás
Bizottság, a Társasházi Pá|yázatokat Elbíľáló Ideiglenes Bizottság, valamint a Smaľt City Ideiglenes
Bizottság 20|6' évi munkájáról sző|ő, az előterjesztés mellékletét képezo beszámolókat elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|7. fębruár f

.

A dtintés végľehajtását végző szeľvezeti egység: Városvezetési tigyosztály Szervezési és
Képvise|ői Iľoda

ZJ,0,-ą-.Zentai oszkár

i és Pénzügyi Bizottság

Emberi Eľőfoľrás Bizottsás
elnöke
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Társashazi
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Törvényességi ellenőľzés
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dr. Ferencz Orsolya
Smaľt Ciý Ideiglenes Bizottság
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BESZ.AMOLO
a Képviselő.testület bizottságainak

20|6. évi munkájáľól

(azSZM\Z37. s (3) bekezdése alapján'-)

;

Vźrosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság

.

Emberi Erőforľás

Bizottság

:,

.

TársashźziPtůyźlzatokatElbíráló Ideiglenes

.

Smart City Ideiglenes

.'

Bizottság

l.

sz. melléklet

2. sz. melléklet

Bizoffság

3. sz.melléklet

4. sz. melléklet

1. ,,A bizottsźtg évente egy alkalommal beszámol a Képviselő testületĺrek a bizottság

munkájaról''.
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Tisztelt Képviselő-testĺilet!

A

Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2016. évi munkáj áről a k<jvetkező beszámolót
teľjesztem a Képviselő-testĺilet elé:

A Képviselő-testtilet aBizottság|étszźlmtĺ15 főben
Pénzügyi Bizottság feladat- és hatásköreit az SzMSz

áL|apitotta meg. A Városgazdálkodási
7. mellékletetarta|mazza.

és

AYttosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2016. januar 1-jétől 2016. december 3l-ig 4I
rendes és 4 rendkívüli bizottsági ülést taľtott. A Bizottság az üléseken af016. évben összesen
1 3

05 hataľo zatot hozott.

A Bizottság tagai

az üléseken rendszeresen tésú,vettek, távolmaľadásukat előzetesen

a Bizottság elnökénél,

A

j

e|eńék

illetőleg aSzęrvezési és Képviselői Irodan

a napirendi pontok tárgya|ásźtbarĺ, a hatźlrozatok

Bizottság tagjai aktívan közremfüödtek

meghozatalában.

Törvényességi észľevétela Bizottság đöntéseiellen nem érkezett.

A

Bizottság feladat- és hatásköréből következőęn leginkább az a\abbi témákban hozott

dĺjntéseket:

Bizottság többek k<jzĺitt önkoľmányzati lakásokat idegenített el béľlőik részére,
önkoľmányzati helyiségeket éľtékesített,illetve adott bérbe. Több izben adott tulajdonosi
hozzźljarutást ingatlaĺr vonatkozásábarl, közmű hozzájźlru|ásí engedélyt az utak

A

karbarfiartásaľa, építéséreés egyéb munkálatok végzésecéljából. Dontĺjtt káľtérítésiügyekben
is.

A Bizottság dĺintésthozotĺa Polgármesteri Hivatal

és a gazdasági táĺsaságok által előkészített

beszerzési tigyekben, továbbá kĺjzbeszeľzésieljaĺások megindítasaľól
eredményének megáll apítźsárő|, valamint

További hatźĺozatokathozott

a

j

és az

eljarások

óv źhagýa a szerződéseket.

kozerulet-használati kérelmek ügyében,

a

kozrend, a

kĺizbiztons ág, a końisztaság aktuális kérdéseiben.
V éleményeńe a Bizotts ág hatáskĺi ńb e tartozó képvis e l ő

-te

sttil eti előterj

Mindezek alapján kérem a beszámoló elfogadását.
Budapest, 2017. jarnat
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és Pénzügyi
izottság elnöke

ĺrM
I

O82 Budapest. Baross u. 63-67

-ľ:

'.

Teleíon:

ffl}ĄBPULg

06 | 459

2l

00 . E-mail: polgarmesteľ@jozseívaros. hu . www.jozsefuaros.

ĺDOSBARAT
ohłroRľlłÁNv.znľ'

hu 4

? , sl_ ,,J(ć|.k-Ł
5 V l l' K ł: t{ ťj L I T
l{'}Z5 [ ĺ: VÁ ${ {)5l {) i.{ Kfi Rĺ,ĺÁľ'l Yr-ÁT
t3

U t] Ą

ĺ} [

5.T

ľ' {..1 \1

Ą

řq

{}

I

EaíBtxle RoponRÁ*
8ĺř'ÜTTsAGÁ
i : :,

!,''''i

:''

;':',, ł:',i\

Tisztelt Képviselő-testület!

Az

Emberi Erőfonás Bizottság 2016. évi munkájźrőI az alábbi beszámolót terjesztem a

Képviselő-testület elé:

A

Képviselő-testület a Bizottság |étsztĺmát15 főben állapította meg' Az Emberi Erőforľás
Bizottság feladat és hatásköręit a 3612014. (XI.06.) önkoľmányzati rendelet (SZMSZ) 7.
mel l éklete tarta|mazza.

A

Bizottság tagsaí aktívan vettek résń' a napirendi pontok tárgyalásábaÍ\ a hatźnozatok
meghozatalában. Távolmaĺadásukat előzetesen jeLezték a Bizottság elnĺjkénél,valamint a
Szervezési és Képviselői Irodán.

Törvényességi észrevétela Bizottság döntései ellen nem érkezętt.

A

Bizottság 2016. januáľ |-tő| 2016. december 31-ig összesen 10 ľenđesés 6 rendkívüli
bizottsági ülést tartott. A Bizottságazi|éseken a 2016. évben összesen 173 dtjntést hozott.

A Bizottság feladat-

és hatásköre a|apjźn a következő

témfüban hozotl. döntéseket:

A Bizottság átnńazott hatásköľében hátra|é|<kęzelésitámogatási ügyekben tett támogató
javaslatot a polgármester részére.A kéręlmek teljesítése során a Bizottság túlnyomórészt
kozizemitaľtozások rendezéséretárgyźhan tett javaslatot pénzbeli támogatás nýjtásfua.
A

Bizottság źiruhazott hatáskörben dĺjnt<itt az onkoľményzat kĺjznevelési,kcjzművelődési,
kulturális, sport, egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi feladatok ellátása taľgykĺirbe tartoző
szeruődéses paľtnerek tevékenységéľőlszóló beszámolók, valamint civil szewezetek szakmai
beszámolójának és szakmai tervének elfogadásáľól, a bölcsődei tagintézmények ĺyán és az
óvodák téli és nyán zárva tartási idejének meghatźtrozásźtrőI, a szakmai kitĺintetések
(,,Kiemelkedo Bölcsődei Munkáért'', ,,Jőzsefuaľosi Gyeľmekekéľt'',,,Józsefuáľos
Egészségügyéért,',,,Józsefuáľosi Szociális Munkáért'', ,,Józsefuĺĺľos Kozígazgatźsáért")
odaítélésről.

A

Bizottság kezdeményeńe

a Helyi

Esélyegyenlőségi Program és intézkedési teľvének

felülvizsgálatát.

A Bizottság

ellátta az ę|őkészító bizottsági feladatokat a lőzsefvĺíľosiSzociális Szolgáltató és

Gyermekjóléti Kĺizpont, valamint

a

Józsefuárosi Szent Kozma EgészségiigyiKözpont

intézményvezetóipáIyánatávalkapcsolatban.

A

Bizottság dĺjntésévelkeľült kiírásra, elbíľálásra és a pźtIyźnatiĺisszegek páIyazők kĺjzĺjtti
meghatarozźsraaBursa Hungarica Felsőoktatási onkoľmáĺyzatíosztöndíj páIyazat.

A

az

alapítviĺnyok, az egyhźníszervezetek
(civil) szervezeteket érintő döntéseket
támogatásával összefüggo
(kedvezményes helyiségbérletikéľelmek),valamint a Budapest VIII. keriileti beiskolĺízási

Bizottság vélęményezteaz egyesületek,

pá|yźzatokat és tarsadalmi

kĺjľzettelrendelkező általános iskolák 2017l20T8. tanévi felvételi k<jrzetének kialakítását.
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Bizottság jóváhagyásáva| kerültek megszeľvezésre,lebonyolításra a kerületi kábítószer-

ellenes programok.

A

pérubeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nýjtó szociális
gyeľmekjóléti ellĺítások helyi szabćl|yairől szóló l0l20I5. (il.01.) önkormányzati rende|et

és

(a
továbbiakban: Rendelet) rendelkezései szerint a tęrmészetbeni rendkívüli telepiilési támogatás
megá||apitása iránti kérelem elbírálása legalább 3 fős előkészítomunkacsoport javaslata a|apjtn
tĺjrténik. 2015. maĺciusában azB|ókészítő Munkacsoport megalakításľa keľĹilt, mely 5 főből áll'

közttik a Bizottság elnöke által kijelölt személy, Kaiser József Lajos bizottsági tag.

A Munkacsoport ülésénlegalább 3 tagnak jelen kell lennie. A Munkacsoport javaslatait írásban
fogalmazza meg, mely a kérelemmel éľintett ügyirat ÉszétképezĹ Munkacsoport tagjai

díjazásban nem részesülnek. Az Előkészítő Munkacsoport 2016. évben heti rendszeľességgel
iilésezett, összesen 47 a|kalommal, iilésein átlagosan 30-40 iigy megtaľgyalásźtrakerült soľ.

A

Rendelet alapjźn az onkoľmanyzat tttborońatási tźtmogatást biztosít a VIII. kerület
kozigazgatási teľülętén élő és ott bejelentett lakóhellyel vagy tartőzkodási hellyel rendelkező
szociálisan rászorult, az onkormźnyzat fenntaľtásában lévő vagy źitala mfüödtetett oktatásinevelési intézménybejfuő vagy onkormźnyzat fenntaľtásában lévő gyermekjóIéti intézmény
biztosítása érdekében.
ellátottjai részétea magyarkúti és káptalanfiiľedi iĺxézményitźĺbotoztatás
20l6-barl5 alkalomma| táĺgya|t tĺĺmogatásikéĺelmeket a Bizotlság táboroztatźls témakörben,
cisszesen 1229 fő részére3.672.370 Ft cjsszegben biztosított kedvezményes ttlbotoztlst
Magyarkúton, illetve Káptalanflireden.

Ezen tulmenően a Bizottság vé|eményeńea hatáskörébe tafioző

képviselő-testiileti

előterjesĺéseket.

Kéľęma beszámoló elfogadását.
Budapest, 2OI7. januźł2-k-

3-z,2.,=ć1,l-..-1-Zentaí oszkar
az Emberi Erőforľás Bizottsás elnĺjke
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Tisztelt Képviselő-testület!

A

Tarsashźui Pźůytnatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság 2016. évi munkájźrő| a ktjvetkező
be számo lót terj esztem a Képviselő -testiilet elé
:

A

Képviselő-testület a Tźrsasházi Pá|ytzatokat Elbíľáló Ideiglenes Bizottságot 20|6.
november 15-tőt hozta létre, a Bizottság |étszámćlt 5 foben á|Iapította meg. A Társasházi
Ptůytvatokat Elbírálĺi Trleiglenes BizotÍság feladat- és hatáskťĺrejt. az' SzMSz 7/A' mellék|ete

tartalmazza.

A

Társashazi Pá|yźzatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság 20116. november 15-től 2016.
december 31-ig 1 alakuló és l rendkíviili bizottsági tilést taľtott. A Bizottság az üléseken a

2016. évben ĺĺsszesen8határozatot hozott.

A

Bizottság tagiai az tilésekenrésztvettek, távolmaľadásukat előzetesen je|ezték aBizottság
elnökénél, illetőleg aSzervezési és Képviselői Irodan.

A

Bizottság tagjai aktívan közreműködtek

a napiľendi pontok tźrgya|ásábarl, a lbatározatok

meghozatalában.

Törvényességi észrevétel a Bizottság dĺjntéseiellen nem érkezeÍt.

A Bizottság feladat-

-

és hatáskĺiréből következőenaz

aJźlbbi témfüban hozott döntéseket:

javaslatot tett a polgáľmester felé a tźmogatźlsbanrészesítendő taľsashfuakľa és az
ĺinkoľmányz ati ttlmo gatás ĺi s sze gére.

Mindezek alapján kérem a beszĺímoló elfogadását.
Budapest, 201,7. januaľ Llt.

kat Elbíráló

IdeiglénésBizottság elnĺjke

I0B2 Budapest,

É

Bľos u'

63-67
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Tisztelt Képviselő-testiilet!

A

Smart Ciiy Ideiglenes Bizottság2016. évi munkáj ćłőI akovetkező beszĺĺmolót teľjesztern a
Képviselő-testiilet elé:

A Képviselő-testtilet

a Smart City Ideiglenes Bizottságot2016. november 15-tő1 hozta|étre, a

Bizottság |étsztrnát 6 főben állapította meg. A Smaľt City Ideiglenes Bizottság feladat- és
hatásköreitazSzMSz7lA.mellék|etetartalmazza.

A

Smart City ldeiglenes Bizottstłg2016. novembeľ 15-től 2016. december 31-ig 1 alakuló
bizottsági iilést taľtott. A Bizottság az ülésen a2016. évben összesen 3 határozatot hozott.

A Bizottság tagjai

A

az ülésen részt vettek.

Bizottság tagjai aktívan kozremúkodtek a napirendi pontok ttrgya|ásában, a hatźltozatok

meghozatalában.

Törvényességi észrevétela Bizottság döntései ellen nem érkezetĹ.

A Bizottság feladat-

és hatásköréből következoenaz a|źtbbi témákban hozott döntéseket:
Józsefuaros helyzetének vizsgálat a az iĺte|Iigens városok szemszögéből,

- a

felmerĺilő pźiyěľ;ati' egytittmfü<jdési, fejlődési lehetőségek felkutatása, azok

megvizsgálása és megvitatás a az inte||igens váĺossá fej lődés érdekében.

Mindezek a|apján kérem a besziímoló elfo gadását.
Budapest, 2017. januźr L4
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