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ELÖTERJEsZTES

a Humáns zolLgá|tatásĺ Bizotts ág 2013. j úlius 1 5.ei ülésére

Táľgy: Javaslat Boroznaki d,paamegbizási szerződésének 2013. március, április, május, és
j unius havi telj esítés igazo|ásźlra

E l ő teľj esz tő z Zentai o szkźľ, a Humĺán szo l gáltatás i Bizottsäg elntjke
Készítette: Szervezési és Képviselői Iroda, Szabó Eszter
I ^!-A. o-^LÁ D^J^-lftll U; tJLaT.UU L)SLLĺJI

A napirenđet nyilvános ülésen lehet taľgyalni.
A dönté s e lfo gadás áh o z e gy szeru szav azattobb s é g szĹiksé ge s.

Melléklet: 1 db maľcius, április, és május havi beszámoló
1 db június havi beszámoló

Tisztelt Humánszolgáltatási Bizottság!

I. Előzmények

A Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefuiíľos onkoľmányzata a Humánszolgáltatási Blzott-
stry 364120I,2' (XIJ. I7.) számű hatźtrozatélban megfoga|mazott javaslata a|apján megbína
Boľoznaki Aľpádot (továbbiakban Megbízott), hogy a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke,
Zeĺtai oszkaľ részére történő tanácsadói feladatokat ellássa, és vele egyedi ügyekben egyez-
tessen. Tekintęttel ana,hogy aMegbízottal kötött szerzódés20|3. februáľ z9-ánmegszűnt, de
aMegbízott k<jzľeműködéséľe tovźlbbta is sztikség volt javasolható volt amegbízási szerződés
módosítása. A szeruődés módosításźi a Humĺánszolgá|tatási Bizottság a 32l20I3. (II. 25,)
szźtm,ű határozatźnak 1 . pontj ában hagyta j ővá 20|3 . december 3 1 -i g.

II. Indokolás

A Megbízott feladatkörébę tartozik a bizottság fe|adat-, és hatáskcirébe tartoző döntések elő-
ké szíté séhez é s végreh ajtésźůloz szfü sé ges szal<ĺnai tanác sadás.

II. Tényállás

A szerződést a Megbízott a je|en előterjeszés mellékletét képező dokumentum a|apjanz}I3.
máĺcius 1. és 2013. június 30. közötti időszakban megfelelően teljesítette, ezértjavaslom a
telj esítés igazolás elfo gadását.



IV. Jogszabályi rendelkezések

A Budapest Főváľos VIII. kerĹilet Józsefuaľosi onkormźnyzat Képviselő-testtĺletének a Jó-
zsefuaľosi onkormányzat 2013. évi költségvetésről szőlő 9l20I3. (II. 22.) onkormányzati ren-
delete 16. $ (3) bekezdés b) pontja szerint: ''(3) A képviselő-testüĺet állandó bizottságainak
rendelkezésére álIó keret havi bruttó összege:
b) a Humánszolgáltatási Bizottság 400 e Ft"

A Képviselő-testiilet és Szervei Szervezeti és Műkc'dési SzabáIyzatőłőI sző|ő 2512013. (V.
27.) önkormźtnyzati rendelet 4. sztlmu mellékletének2'3.12. pontja szeľint ,javaslatot tesz -
a kulan rendeletben meghatározott osszeg erejéig _ afeladat- és hatásköľébe tartozó dontések
előkészítés,éhez és végľehajtásához sz.ĺjlrséges esetenkénti vagl az adott koltségvetési év végéig
terjedő tanácsadási tevékenység ellátására és egłéb tevékenységek díjazásóra, társadalmi
(civil) szeľvezetek tómogatására, vaĺamint ezen tevékenységek teĺjesítés igazolásának és tá-
mo gat ás o k el s z ámo l ás ának elft gadás ár a.''

A Humánszo|gźitattsi Bizottság 32l20I3. (II. 25.) szám,(lhatfuozatźnak 1. pontjábaĺhagyta
j óvá Boroznaki Arpád tanácsadói szerzőđésének módos ítását.

V. A döntés taľtalmának részletes kifejtése

Javaslom, hogy a HumánszolgáItatási Bizottság fogadja eI az előterjesztés mellékletét képező
beszámolót, továbbá Boroznaki Arpáddal 2013. maľcius 1-jén módosított szerződés, és a fent

hivatkozott önkormányzati rendęlkezés alapján a polgármester íľja alá a teljesítés igazolást.

Nevezett szerzőđés 4. pontjatekintetében a teljesítés igazo|ására a Humánszo|gá|tatási Bizott-
ság javaslata a|apjźn a polgármester jogosult.

vI. A döntés által szolgált feladatok, célok és a dtintés előnytisségének kifejtése

Amerrnyíben a Humánszolgźitatási Bizottság elfogadja az e|oterjesztés mellékletét képezó
beszámolót, nevezett szeruődés a\apjtn a Megbízott az e|végzett tanácsadói tevékenységért
bruttó 59.199,- Ft/hó, azaz otveltkilencezer-egyszźnL<llencvenkilenc foľint/hó megbízási díj-
ban részesiil, átutalással a teljesítési gazoLźst követő 15 napon beliil a Megbízott által megadott
bankszámlaszźtmra.

Amegbízási díj fedezete a 11101cím HB keľeten e|óirźnyzaton biztosított.

Kérem aTiszteltBizottságot, hogy a mellékelt hatarczatí javaslatot szíveskedjen elfogadni!
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Határozatĺ javaslat

bízottságihatáľozat:

A HumánszolgáItatási Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásra Boroznaki ĺrpaaaal kÓtótt megbízási szerződés teljesítés igazoIástú,
2013. maľcius 1-jétől 2013.junius 30-ig terjedő időszakľa.

2. fe|kéti a polgáľmesteľt a hatźlrozat 1. pontjában foglalt teljesítés ígazo|ás alźirásfua.

Felelős: polgármester
HaiÁńr1i\. ?o1 ? iíllirr5 /$.rr4uqrvv. LvLJ. JSLL

A döntés végľehajtasźtvégzo szervezeti egység: Szervezési és Képviselői Iroda

A lakosság széles ktirét érintő döntések esetén az eloteqesztés előkészítőjének javas|ata a
kozzétételmődjźxa: honlapon kozzé kell tenni

Budapest, 20|3.jú1ius 2.
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Zentai oszkaľ
a Humánszolgáltatási Bizottság elnĺjke
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ĺ<ÉszÍľpľľp: SzpRwzÉSI ÉS KÉPVIsELoI IRoDA
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Beszámo|ó

(Boroznaki Árpád)

Budapest Főváros Vl||. Kertĺ|et Józsefuárosi önkormányzattaI kotott megbízási szerződésben

fog|a|t kötelezettségemnek 2013. március hónapban az alábbiak szerint tettem eIeget:

A Humánszolgá|tatási Bizottság napirendjén szereplő e|őterjesztéseket megkaptam, a

kapcso|ódó anyagokat áttanu|mányoztam. Szakértői vé|eményemet a bizottság tagjaiva|,

eInĺjk úrraI megosztottam, a tagok dontését e|ősegítettem:

- A Józsefvárosi Egyesített gciĺcsődék a|apító okiratának módosítása

- Bĺj|csődei térítési dĺjak megál|apítása

- Étkezési térítési díjakró| szó|ó cinkorrnányzati rende|et módosítása - a kerü|et

óvodáiban, ĺskoláiban

. Használati szerződés a K|ebelsberg Intézményfenntartó KozponttaI

. óvodavezetőł pályázatok kiírása

. soDEXo Magyarország Kft. Szerződés módosítása

Budapest, 2aL3. június 17'
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Beszámo|ó

(Boroznaki Árpád}

Budapest Főváros Vĺll. Kerü|et Józsefvárosi onkormányzatta| kotött megbízási szerződésben

fogla|t köte|ezettségernnek 2013. április hónapban az a|ábbiak szerint tettem eleget:

^ 
HumánszolBá|tatási Bizottság napirendjén szereplő e|őterjesztése|<et megkaptam, a

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

e|nok úrraI megosztottam, a tagok döntését e|ősegítettem: ':

- A Képvise|ő-testü|et és Szervei új SzMsZ.ról szó|ó rende|et, va|amint a Po|gármesteri

Hivatal szMsZ módosítása

- Giusto-Kamara Művészeti Kozhasznú Nonprofit Kft. Közműve|ődési

megá||apodásának vé|eményezése

- Kapocs |fjúsási onsegítő Szo|gá|at A|apÍtván pá|yázati támogatása

- Szent |gnác Jezsuĺta Szakko|légium és a Jézus Társasága A|apítvány - kozfeladat

eIlátási szerződése

Budapest 2013. jÚnius 17.
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Boroznaki Árpád i'i
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Beszámoló

(Boroznaki Árpád)

Budapest Főváros V|||' Kerü|et Józsefilárosi onkormányzattaI kötott megbízási szerződésben

fog|alt kcjteIezettségemnek fat3. május hónapban az a|ábbiak szerint tettem eĺeget:

A Humánszo|gá|tatásĺ Bizottság napĺrendjén szerep|ő e|őterjesztéseket megkaptam, a

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

eInĺik tirraI megosztottam, a tagok döntését e|ősegítettem:

- Csatĺakozás az ovi-Foci programhoz

- El|átási szerződés módosítása _ Családok Átmeneti otthona, 2012, évi szakmai

beszámo|ó

- |nformatikai kérdések a Józsefvárosi Intézményműködtető Kozpontban

- LÉLEK-Pľogramhoz kapcso|ódó javas|at

- Táboroztatási támogatások 2013

Budapest, 2013' június 17'
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Beszámo|ó

(Boroznak| Árpád)

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

fog|a|t kotelezettségemnek 2013. június hónapban az a|ábbiak szerint tettem eIeget:

A Humánszolgá|tatási Bizottság napirendjén szerep|ő e|őterjesztéseket megkaptam, a

kapcso|ódó anyagokat áttanu|mányoztam. Szakértői vé|eményemet a bizottság tagjaiva|,

e|nok úrraI megosztottam, a tagok dontését e|ősegítettem:

. JavasIat aIpo|gármesteri keret terhére történő támogatások eIbírá|ására

- önkormányzati rende|et hatályon kívtĺl he|yezése (l7/2005. (lV'20), képvise|ő-

testtj Ieti hatá rozat visszavon ás a QZa / 20L2' (V| l' 5' ) cím ű előterjesztés

- Adósságcsĺikkentésitámogatások

Budapest, 2013. jú|ius 1..
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