
Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuaľosi onkoľmźnyzatKépviselő-testületének
Hum án szol gáltatási Bizottsága

/,/ ...sz. napiľend

ELOTERJESZTES

a lrumáns zolgáiltatási Bizottság 20|3. júlĺus 15-eÍ iiléséľe

Tárgy: Javaslat Boroznaki lľpaĺmegbízási szerzóđésénekz}t3.januaľ és februáľ havi telje-
sítés igazolásara

Előteľjesztő:ZentaíOszkár,aHumánszo|gźl\tatásiBizottságelnöke
Készítette: Szervezési és Képviselői Iroda, Szabó Eszter
Leíľó: Szabó Eszter

A napiľendet nyilvĺínos tilésen lehet taľgyalni.
A döntés elfo gadásĺáh oz e gy szerú szav azaĹIobb sé g sziiks é ge s.

Melléklet: 1 db januaľ, februiáľ havi beszámoló

Tisztelt Humánszolgáltatási Bizottság!

I. Előzmények

A Budapest Fővaľos VIII. Keľĺilet Józsefuaľos Önkormtnyzata a Humánszolgáltatási Bizott-
ság 36412012. (XII. I7.) számt hatźrozatźhan megfoga|mazott javaslata alapján megbíńa
Boroznaki Arpádot (továbbiakbanMegbizott), hogy a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke,
Zentai oszkár tészéte történő tanácsadói feladatokat ellássa, és vele egyedi ügyekben egyez-
tessen.

II. Indokolás

A Megbízott feladatk<jrébe tartozik a bizottsźę fe|adat-, és hatásköľébe Ertoző döntések elő-
készítéséhezésvégrehajtásáůlozsztikségesszak<naitanácsadás.

II. Tényállás

A szerzőđést a MegbízoÍt a je|en előteľjesztés mellékletétképező dokumentum a|apjźn2013.
januar 1. és 2013. februaľ 28. kozotti időszakban megfelelően teljesítette, ezéttjavaslom a
telj esítés igazo|ás elfo gađását.



IV. Jogszabályi rendelkezések

A Budapest Főváros VIII. keľĹilet !őzsefvárosi onkormtnyzat Képviselő-testtiletének a Jó-
zsefuiĺľosi Önkormányzat2013. évi átmeneti gazdáIkodásról sző|ő 6412012. (xII. 13.) önkor-
mźnyzati rendelete 5. $ b) pontja szerint: ,,a 20I3. évi koltségvetési koncepcióban meghatáro-
zott polgórmesteri, alpolgáľmesteri, bizottsógi keretek éves osszege 90%-a ]/]2 részének biz-
tosítására' Az Ósszeg a tisztség ellátásához, a bizottság munkájához, a döntéshozatąl elősegí-
téséhez szül<séges tanácsadói tevékenységek díjazásáľa, a tisztségviselők munkamegosztásó-
hoz knpcsolódó területek egyéb kaltségeire haszndlható Jěl.,'

A Képviselő-testĹilet és Szervei Szervezeti és Működési SzabáIyzatárőI szó|ő 2512013. (V.
27.) önkormźnyzatí rendelet 4. szźlmű me11ék1etének2.3.12. pontja szerint ,javasĺatot tesz -a kulan rendeletben meghatározott osszeg erejéig - afeladar ,!s hatáskorébe taľtozó datések
előkészítéséhez és végrehajtásához szül<séges esetenkénti vag,l az adott kal*égvetési év végéig
terjedő tanácsadási tevékenység ellátására és egléb tevékenységek díjazására, társadalmi
(civil) szervezetek támogatásáľa, valamint ezen tevékenységek teljesítés igazoĺósának és tó-
mo gatás ok elszámolás ának elfo gadás ár a.,,

364lf0I2. (XII. 17.) Humánszolgáltatási Bizottság hatáĺozata, amelyben elfogadta a Megbí-
zolttanácsadóitevékenységrevonatkozómegbízásiszerződését.

V. A diintés tartalmának részletes kĺfejtése

Javaslom, hogy a Humánszo|gá|tatási Bizottság fogadja e| az elóterjesztés mellékletét képező
beszámolót,továbbá Boroznaki Aľpáddal z)l3.januĺír l-jén kĺitott szerzőđés, és a fent hivat-
kozott ĺinkormányzati rendelkezés a|apjtn a polgármester írja alá a teljesítés igazolást.

Nevezett szerzođés 4. pontjatekintetében a teljesítés ígazolásźľa a Humánszolgá|tatási Bizott-
ság javaslata alapjźn a polgáľmester jogosult.

vI. A diintés által szolgált feladatok' célok és a diintés előnyösségének kifejtése

Amennyiben a Humźnszolgá|tatási Bizottság elfogadja az eloterjesztés meIlékletét képezo
beszámolót, nevezett szerzóđés alapjźn a Megbízott az e|végzeIí tanźrcsadói tevékenységért
bruttó 90.000,- FtIhő, azaz kiIencvenezet forintlhó megbízási díjban ľészesül, átutalással a
teljesítésigazo|ést kĺjvető l5 napon beltil a Megbízott áItaImegađott bankszám|asztlmra.

Amegbizási díj fedezete a 11101cím HB keľeten e|őirányzaton biztosított.
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Kérem a Tisĺelt Bizottságot, hogy a mellékelt hattrozatí javaslatot szíveskedjen elfogadni!



Határozlti javaslat

bízottságíhatáĺozat:

A Humánszolgtitatási Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásľa Boľoznaki Á'pĺaaĺ kötött megbízási szerzóđés teljesítés igazo|ésát
2013. jarluat 1-jétől 20|3' február 28-ig terjedo ídőszakra.

2. fe|kéri a polgármestert a hatáľozat 1. pontjában foglďt teljesítés igazolás aláírására'

Felelős : polgiírmester
Hataridő: 2013. j úlius 28.

A döntés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Szervezési és Képviselői Iroda

A lakosság széles köľét érintő dĺlntések esetén az előterjesztés előkészítőjéĺek javas|ata a
kozzététe|mődjáĺa: honlapon kozzé kell tenni

Budapest, zlI3.junius I 8.

Zeĺtaioszkáĺ
a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke
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Beszámo|ó

{Boroznaki Árpád)

Budapest Főváros V|ll. Kerü|et Józsefvárosi onkormányzattal kötott megbízási szerződésben

fogla|t kotelezettségemnek 2013. január hónapban az a|ábbiak szerint tettem eľeget:

A Humánszolgáltatási Bizottság napirendjén szereplő e|őterjesztéseket megkaptam, a

kapcso|ódó anyagokat áttanu|mányoztam' Szakértői vé|eményemet a bizottság tagjaival,

eInök úrraI megosztottam, a tagok dĺjntését e|ősegítettem:

- E|nok Úr kérésére áttekĺntettem az önkormányzat humán terij|ette| kapcsoIatos

informácĺós csatornáit, kii|önös tekintettel az onIine fe|ü|etekre

- Javas|at áttekintése a Humánszolgá|tatási Bizottság ügyrendjének módosítására
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BoroznakiÁrpád .,,



Beszámoló

(Boroznaki Árpád)

Budapest Főváros V||l. Kerület Józsefvárosi onkorrnányzattal kotött megbízási szerződésben

fogĺa|t köteIezettségemnek zot.3, február hónapban az a|ábbiak szerint tettem eIeget:

A Humánszolgáĺtatási Bizottság napirendjén szeľeplő e|őterjesztéseket megkaptam, a

kapcso|ódó anyagokat áttanu|mányoztam. Szakértői véleményemet a bizottság tagjaival,

eIncik úrraI megosztottam/ a tagok dĺintését elősegítettem:

- E|ncik Úr kérésére áttekintettem az onkormányzat humán területte| kapcsolatos

]nformácĺós csatornáit, kti|önös tekintette| a mobi| fe|ü|etekre i||. a meg|évő telefonos

aIkaImazásra

- Adósságcsokkentési támogatás iránti kéreIem elbírá|ása

- A HumánszoIgá|tatási Bizottság ügyrendjének módosĺtása

. 201.3. évi Díszpo|gári Cím, a Józsefuárosi Becsü|etkereszt, a Józsefvárosért, ĺ|l' a Jó Sportoló

kitüntetés adományozása .

- a Józsefvárosi Szociá|is Szolgá|tatástervezési Koncepció felülvizsgálatára

Budapest, 201.3' június l.7.


