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1. A Fıvárosi Pályaválasztási Tanácsadót
önkormányzati intézményként a pályaválasztási
feladatok elvégzésére fenntartja;
2. Nappali melegedık fenntartása a szociálisan
rászorultak számára;
3. Utcai szociális munkavégzés a hajléktalanok
ellátása keretében;
4. Idıskorúak gondozóházának fenntartása;
5.
6. A fıvárosi romák szociális segítése a Cigányház
Romano-Kher fenntartásával;
7. Fogyatékkal élık számítógéppel való ellátása
pályázat útján;
8. Az információtechnológiai eszközök szélesebb
körő lakossági hozzáférésének biztosítása pályázati
rendszerben;
9. Nagyobb forgalmú helyeken nyilvános
internetelérési helyek biztosítása;
10. Társasházas és szövetkezeti lakóépületek
felújításának támogatása.
11. Az elektronikus egészségbiztosítási kártya („eTAJ kártya”) bevezetésére irányuló projektben való
közremőködés, ennek keretében az e-TAJ kártya elsı
ütemben Fıvárosi szinten való bevezetésének
elıkészítése, koordinációja.
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Az
ifjúsági
feladatok
ellátására
intézményrendszer mőködtetése.
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60/A. § (1) A Közgyőlés tagjai sorából
meghatározott
önkormányzati
feladatkörök
felügyeletének ellátására - a feladatkör egyidejő
megjelölésével - tanácsnokokat választhat az alábbiak
szerint:
- bőnmegelızési tanácsnok,
- civil szervezetek tanácsnoka,
- egészségügyi tanácsnok,
- környezetgazdálkodási, agglomerációs és
sporttanácsnok,
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- közösségi közlekedés tanácsnoka,
- stratégiai városfejlesztési tanácsnok,
- városarculati tanácsnok.
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Az SZMSZ 12. § (1) bekezdés e)
pontja szerint a testületi ülésre
meghívandó szervezetek, amelyeket
tevékenységi körükben a bizottságok
ülésére is meg kell hívni
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- Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
- Budapesti Agrárkamara
- Budapesti Városvédı Egyesület
- a Fıvárosi Önkormányzati Érdekegyeztetı Tanács
szakszervezeti
oldalát
alkotó
szakszervezetek
(Egészségügyben
Dolgozók
Demokratikus
Szakszervezete, Közgyőjteményi és Közmővelıdési
Dolgozók Szakszervezete, Magyar Közoktatási és
Szakképzési Szakszervezet, Magyar Köztisztviselık
és Közalkalmazottak Szakszervezete, Pedagógusok
Demokratikus
Szakszervezete,
Pedagógusok
Szakszervezete)
- Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület.
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