
Budapest Főváros VIII. keľĹilet Józsefu aľo si onkoľm źny zat Képviselő -testtiletének
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ELOTERJESZTES

a Hum áns zo|gá|tatási Bizottság 2013. j tĺlius 1. S.ei ülés ére

Tárgy: Javaslat Máté András megbízźtsí szetzođésének 2013. mĺáľcius, április és május havi
telj esítés igazolásźtr a

E l ő te rj esz tő z Zęĺtai o szkár, a Humánszo 1 gáltatás i Bizottság elnĺike
Készítette: Szervezési és Képviselői lroda, Szabó Eszter
Leíró: Szabó Eszter

A napirendet nyilviínos ülésen lehet tĺáľgyalni.
A dönté s elfo gadásĺĺh o z egy szeru szav azaĹ1obb sé g sztiksé ge s.

Melléklet: 1 db máľcius, április és május havi beszámoló

Tisztelt Humánszolgáltatási BŁottság!

I. Előzmények

A Budapest Főviíľos VIII. KeľĹilet Józsefuaľos onkoľmźnyzata a Humánszolgáltatási Bizott-
ság 6412012. (I.29.) számthatźrozatźlban megfoga|mazottjavaslata a|apjan megbíńaMáté
Andrást (továbbiakbanMegbízott), hogy a Humánszolgáltatási Bizottság elncike, Zeĺtai osz-
kźr részére töľténő tanácsadói feladatokat ellássa, és vele egyedi ügyekben egyeztessen. Te-
kintettel aĺľa, hogy aMegbízottal a máĺ módosított szerződés 2013. februar 28-aÍI megszúnt,
de a Megbízottkozteműkĺjdésére továbbra is sztikség volt javasolható volt a megbizási szeľ-
zőđés újbóli módosítása. A szerzőđés módosításźú a HumiĺnszolgáLtatásiBizottság a32l20I3.
(II.25.) szźtmű'hatźrozatźnak2.pontjábarlhagyta jővá20l3, december 3l-ig.

II.Indokolás

A Megbízott ťeladatkörébe tartozik a bizottság fe|adat-, és hatáskĺĺľébe tartoző dĺjntések elő-
készítéséhez és végrehajtásához szĹikséges szakmai tanácsadás.

II. Tényállás

A szerzóđést a Megbízott ajelen előteľjesztés mellékletét képezó dokumentum alapjarl2013,
maĺcius 1. és 2013. május 31. közĺjtti időszakban megfelelően teljesítette, ezértjavaslom a
telj esítés ígazo|ás elfo gadását.



IV. Jogszabályi ľendelkezések

A Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefuarosi onkormáĺyzat Képviselő-testületének a Jó-
zsefuáľosi onkoľmanyzat2}I3. évi kĺiltségvetésről szőIő 9l20I3. (II. 22.) önkormányzatiren-
delete 16. s (3) bekezdés b) pontja szeľint: ,'(3) A képviselő-testület állandó bizottságainak
rendelkezéséľe álló keret havi bruttó osszege:
b) a Humánszolgáltatási Bizottság 400 e Ft,'

A Budapest Fővaros VIII. Kerület Józsefuarosi onkormányzat Képviselő-testtilet és Szervei
Szervezeti és Mfüĺjdési SzabályzatźľőI sző|ő f5l2013. (V. 27.) cĺnkormányzati rendelet 4.

sztlmímellékletének2'3.12. pontja szerint ,javaslatot tesz - a ktilan rendeletben meghatáro-
zott öSszeg erejéig - afeladat- ,źs hatáskorébe tartozó dontések előkészítéséhez és végrehajtó-
sához szülrséges esetenkénti vagy aZ adott koltségvetési év végéig terjedő tanócsadási tevé-

kenység eĺlátásóra és egyéb tevékenységek díjazásárą, társadalmi (civil) szervezetek támoga-
tására, valamint ezen tevékenységek teljesítés igazolásdnak és tómogatások elszómolásának
elfogadására.,,

32l20I3. (II.25.) HumánszoIgtitatásí Bizottság határozata, amelyben elfogadta a Megbízott
tanácsadói tevékenysé gre vonatko ző megbízási szerződé sét.

V. A dtintés taľtalmának részletes kifejtése

Javaslom, hogy a Humánszolgźitatási Bizottság fogadja e| az előteqesztés mellékletét képező
beszámolót, továbbá Máté Andrással 2013. miíľcius l-jén ktltĺitt módosított szerzőďés, és a
fent hivatkozott ĺjnkotmtnyzati ľendelkezés alapjan a polgármester íľja alá a teljesítés igazo-
lást.

Nevezett szerződés 4. pontja tekintetében a teljesítés igazoIásźtta a Humánszo|gźltatási Bizott-
ság javaslata a\apjźn a polgármesteľ jogosult.

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

Amennyiben a Humánszo|gáItatélsi Bizottság elfogadja az eloterjesztés mellékletét képező
beszámolót, nevezett módosított szęrzodés a|apjźn aMegbízott az e|végzelt tanácsadói tevé-
kenységért bruttó 40.856,- Ftlhő, azaz negwenezer-nyoIcszázotveĺ.lhat foľint/hó megbízási
díjban részesĺil, átutalással a teljesítésigazolást követő 15 napon belül a Megbízott á|tal meg-
adott b anks zámlaszźlmr a.

Amegbizási díj fedezete a 11101cím HB kereten előirźnyzaton biztosított.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a mellékelt haÍározati javaslatot szíveskedjen elfogadni!



Határozati javaslat

bízottságihatározat:

A HumánszolgáItatási Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásľa Máté Andrással kötĺitt megbízási szerzőđés teljesítés igazo|ását2013.
maľcius l.jétől 2013. május 3l-ig terjedő idosza]<ra.

2' felkéri a polgármesteľt a hatźrozat 1. pontjában foglalt teljesítés ígazolás a|áírására.

Felelős: polgáľmester
Határidő : 20 | 3 . j úlius 26.

A döntés végrehajtásátvégzó szervezetí egység: Szervezési és Képviselői lroda

A lakosság széles köľét érintő döntések esetén az előteľjesztés előkészítőjének javas|ata a
kozzétételmődjára: honlapon kozzé kell tenni

Budapest, 201,3 . jinius 24. fu'
Zeĺtaioszkár

a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke
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BEszÁMotl
A Józsefváľosi onkoľmányzat Humánszolgáltatási Bizottsá g részéte

véEzett tanácsadói tevékenyséeről

zotg. MÁRCIUS hónapban

A JőzseÍváľosi onkoľmányzat (rosz. Budapest, Baľoss u.63.67.) képviseli: dľ. Kocsis

Máté polgáľmesteľ mint megbiző és Máté Andľás mint megbízott között, megbízási

szetezőďésjött létľe a Jőzsefváttosi Önkoľmányzat Humánszolgáltatási Bizottság részére

töľténő szakértőí feladatok., valamint a bizottság elnökének munkája segítéséľe. A

megbíző részétő' utasításaľa jogosult: Zeĺtal oszkĺáľ a HumánszolgáItatási Bizottság

elntike.

Az eLv éqzett feLaďatok:

1, Rendelet móđosítás: Btilcsőđei téľítési đíjak újbóli megállapítása.

2, Rendelet módosítás: A JőzseÍváľosi onkoľmányzat, áItal fenntaľtott óvodákban,

valamint az áI'ami intézményfenntaľtó központ által fenntaľtott Buđapest Főváľos VIII.

keľületi iskolákban a|kalmazott ét,kezési téľítési díjakľóI szóló ĺjnkoľményzati ľendelet.

3, Renđelet módosítás: SzeméIyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások foľmáiľól és

térítési díj kiitelezettségľőI szőIő2Iĺ2011 (IV.12) tinkoľmányzati ľenđelet.

4, A Klebelsbeľg Intézményfenntaľtó Központtal hasznéůati szerzőďés megkötése.

ő, A keľüIetben kozétkeztetést szolgáltató soDEXo Magyaľország Kft'.vel kötött

vállalkozás í szerzőđés módosítása.

6, A Józsefuáľosi Intézményműködtető K<izpont vezetőí páIyázatáĺak kiíľásáľa készült

javaslat.

7, óvod.ave zetői p áIy äzatok kiíľása.

8, A Józsefuáľosi Egyesített Bölcsődék alapító okiľatának móđosítása.

9, A Magyar Inđiviđuálpszichológiai Egyesület kedvezményes helyiségbéľleti kéľelme.

Kéľem beszámolóm elfogađását.

További jó munkát és egészséget kívánva!

Budapest, 2013. június 20.
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BEszÁMotl
A Józsefváľosi Önkoľmányzat Humánszolgáltatási Bizottsá g részére

végzett tanácsad.ói tevékenységről

2013. ÁPRILIS hónaDban

A Jőzsefváľosi tnkoľmányzat (rosz. Budapest, Baross u.63.67.) képviseli: fu. Kocsis

Máté polgármester mint megbíző és Máté Andľás mint megbizott közott, megbízásí

szetezőđésjtitt létľe a Jőzsefvénosi tnkoľmáĺyzat Humánszolgáltatási Bizottság tészére

történő szakértői feladatok., valamint a bizottság elnökének munkája segítéséľe. A
megbíző részétőI utasításara jogosult: Zeĺtal oszkáł a Humánszo|gáIt,atási Bizottság

elnöke.

Az elvégzett feladatok:

l, A Képviselő.testület és Szeľvei új Szetvezeti és Műköđési SzabályzatátőI szőIő,

valamint a Polgáľmesteľi HivatalSzewezeti és Működési SzabáIyzata.

2, A Kapocs Ifiúsági onsegítő Szolgálat Alapítvány páIyázaton valő tészvételének

támogatása.

3, Közfeladat ellátási szeľzőďés megkötése a Szent Ignác Jezsuita Szakkoltégium és a

Jézus Táľsasága Alapítvánnyal. j,

4, Kozmíivelődési megállapodás megkötése a Giusto.Kamaľa Művészeti Közhasznú'

Nonpľofit Kfb.vel.

Kéľem beszámolóm elfogađását.

További jó munkát és egészséget kívánva!

Buđapest, 2013. június 20.
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BEszÁMoLT

A Józ sefváľosi Ö nkoľmá ny zat, Humánszolgáltatási Bizottsá g r észér e

véEzett tanácsađói tevékenyséeről

2013. MÁJUS hónapban

A Jőzsefváľosi onkoľmányzat (rosz. Budapest, Baľoss u.63-67') képviseli: đľ. Kocsis

Máté polgáľmesteľ mint megbíző és Máté Anđľás mint megbízott kozott, megbízási

szerezőďésjtitt létľe a Jőzsefvárosi tnkoľmányzat HumánszolgáItatási Bizottság tészéte

töľténő szakértőí felađatok., valamint a bízottsá'g elnökének munkája segítéséľe. A
megbíző részérőI utasításaľa jogosult: Zeĺtal oszkáł a HumánszolgáLtatási Bizottság

elnöke.

Az elvéezett feladatok:

1, Biztos Kezdet' Gyeľekház működési feđezet.

2, Az ósziNapsugár alapítvány keđvezményes helységbéľleti kéľelme.

3, 20 13. év í táb orcztatási támo gatás fe losztása.

4, A JőzsefvárosiIntézményműködtető Központ infoľmatikai pľoblémájának megolđása.

5, ovi-foci pľogľamho z csatlakozás.

6, Javaslat a lÉlpr. pro gľammal kap csolatos dönté se k me ghlozatalár a.

7, A Csaláđok Átmeneti otthonával ktitött ellátási szetződ'és módosítása, a szerYezet

2012. évi szakmai beszámolója.

8, A Magyaľ Individuálpszichológiai Egyesület kedvezményes helyiségbéľIeti kéľelme.

Kéľem be számolóm elfogađását'

További jó munkát és egészséget kívánva!

Budapest, 2013. június 20.
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