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Melléklet: 1 db május havi beszámoló

Tĺsztelt Humánszolgáltatási Bĺzottság!

I. Előzmények

A Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefuaĺos onkoľmányzata a Humánszolgáltatási Bizott-
ság37120|3. (III. 04.) száműhatározatźlban megfogalmazott javaslata alapjan megbinaKozák
Igĺác Tiboľt (továbbiakban Megbízott), hogy a Humánszolgáltatási Bizottság tagtra, Bálint
Mónika részére történő tanácsadói feladatokat ellássa, és vele egyedi iigyekben egyeztessen.

II.Indokolás

A Megbízott feladatkĺirébe i.artozik a bizottság fe|adat-, és hatáskörébe tartozó döntések elő-
készítéséhez és végľeh ajtásźtrloz sziikséges szakmai tanácsadás.

II. Tényállás

A szerződést a Megbízott a je|en előteľjesztés mellékletétképező dokumentum a|apjźn20|3,
május I. és 20|3. május 31. kĺjzötti időszakban megfelelően teljesítette, ezért javaslom a telje-
sítés igazolás elfogadását.



IV. Jogszabályi rendelkezések

A Budapest Főváros VIII. KerĹilet Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testületének a Jó-
zsefuarosi onkormanyzat}}I3. évi költségvetésről szőIő 9l20I3. (II. 22.) önkormányzatiren-
delete 16. $ (3) bekezdés b) pontja szerint: ,'(3) A képviselő-testület állandó bizottságainak
rendelkezésére álló keret havi bruttó összege:
b) a Humánszoĺgóltatási Bizottság 400 e Ft''

A Budapest Főváros VIII. Keriilet Józsefuarosi onkormányzat Képviselő-testület és Szervei
Szeĺvezeti és Mfüĺjdési SzabáIyzatźtĺőI szoló 2512013. (V. 27.) önkormtnyzati rendelet 4.

számű mellékletének2.3.I2. pontja szeriĺÍ,,javaslatot teSZ - a kulan rendeĺetben meghatáro-
zott osszeg erejéig _ afeĺadat- és hątáskorébe tartozó dantések előhźszítéséhez és végrehajtá-
sához szülrséges esetenkénti vag)/ az adott költségvetési év végéig terjedő tanácsadási tevé-
kenység ellátósára és eg,,éb tevékenységek díjazására, társadąlmi (civil) szervezetek támoga-
tásóra, valamint ezen tevékenységek teljesítés igazolásának és támogatósok eĺszámolósának
elfogadásáľa.,,

1,7nN? (III o4 ) lłllrnánŚ'znloÁ|tątási RiznffsÁo hatÁrazafa amelwhen elfnonrlf a a }.';{eohízntt-* - ^'^-ě-.----
tanácsadói tevékenysé gre vonatk oző me gbízási szerződését.

V. A dłintés tartalmának részletes kifejtése

Javaslom, hogy a Humánszolgá|tatźĺsí Bizottság fogadja e| az előteĄesztés mellékletét képező
beszámolót,továbbáKozáklgnác Tiborral 2013. maľcius 4-én kĺjtott szerződés, és a fent hi-
vatkozott önkormanyzati rendelkezés a|apjtn apo|gármesteľ íľja alá a teljesítés igazolást.

Nevezett szerződés 4. pontja tekintetében a teljesítés igazolásáĺa a Humánszolgźitatási Bizott-
ság javaslata alapjźtĺ a polgármester jogosult.

vI. A döntés áł|ta| szo|gállt feladatok, célok és a dtintés előnyösségének kifejtése

Amennyiben a HumánszoIgźt|tatási Bizottság elfogadja az eLőterjesztés mellékletét képező
beszĺímolót, nevezett szeruőđés a|apjźlĺ a Megbízott az e|végzett tarlácsadói tevékenységért
nettó 55.118,- Ft+áfalhő, azaz ötventjtezerszáztizennyolc forint + általános forgalmi ađőlhő
megbízási díjban részesül, átutalással a teljesítésigazolást kĺjvető 15 napon belül a Megbízott
źůta| me gadott bankszámlaszámr a.

Amegbizźtsi díj fedezete a11101cím HB keľeten e|őirtnyzaton biztosított.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a mellékelt hatźrozati javaslatot szíveskedjen elfogadni!
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Hĺtározati javaslat

bízottságihatźttozat:

A Humĺínszo|gźitatási Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásra Kozźl< Ignác Tibonal kötött megbizási szerződés teljesítés igazo|ását
20|3. május |-tő|2013. május 3l-ig terjedó ídőszakĺa.

2. felkéri a polgĺáľmestert a hatfuozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazo|ás a|áírására.

Felelős: polgármester
Hatĺíľidő: 20|3.július 28.

A döntés végrehajtásátvégző szewezeti egység: Szervezési és Képviselői Iroda

A lakosság széles köľét éľintő döntések esetén az előterjesztés előkészitojének javaslataa
kozzététel módjaľa: honlapon kozzé kelltenni

Budapest, zIl3.június 12.

Bálint Mónika
bizoÍtságítag
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Beszámo|ó

Józsefváros onkormányzata és Kozák Tibori kozött kötött megbízási szerződésben fog|alt
feladatot 201.3. május hónapban megbízottként az a|ábbiak szerint te|jesítettem.

Az LMP kü|ső szakértőjeként konzu|tációival Bá|int Mónikának, Józsefváros
onkormányzatának képvise|ő.testütete me||ett működő Humánszo|gáltatási Bizottságának
nem képvĺse|ő tagjának a szakmai munkáját humánszo|gáltatássaI kapcsoIatos
témakörcikben segítettem'

KonzuItácĺó:

201.3. 05.05-én és z,0L3.o5,L7-én pénteken délután Bálínt Mónika LMP bizottságitaggaI

Vé |eményeztem a fe|soro|t e|őterjesztéseket:

A május elején lévő ti|ésre konzultá|tunk az idegenforgalmi adók 1.2.es e|bírá|ása ügyében,
ahol tobb kérdést ĺntéztünk a bizottság fe|é, ma.jd a 2'1-es napirendi pontban a támogatások
elbírálása ügyébe ĺs több esetben talá|tunktisztázandó kérdéseket.

A május 2L.én ü|ésen tárgya|t napirendi pontokat átnéztem és konzultáción megbeszéltük
azokhoz fíjződő,javaslatai n kat.

]..4-es Őszi Napsugár A|apítvány ügyében egy az aIapítvány fe|adatit tisztázó kérdést
javaso|tam a H u má nszo|gá|tatási Bizottságána k.

1'5 Nyári táboroztatás ügyében a tervezhető. költségekről kérjĺink bővebb tájékoztatást .
javasoltam.

2.4 napirendben tárgyalt EU Éle|miszersegély program fo|ytatása, kapcsán az e|végzendő
feladat kapcsán tobb a kiosztássaI kapcso|atos'technikaikérdést javasoltam'

2.5 A Javaslat az Intézményvezető Ktizpont Informatikai problémáinak megotdásra, va|amint
a koltségvetés átcsoportosítására. A Központ informatikai fejlesztésének indok|ása bővebben
és a szoftveres pľob|é'mäk megoldását is kifejtő határozatot szeretnénk, ahhoz hogy a
hardveres fejlesztések indoko|tak |egvenek, egyben felhívjuk a fĺgyelmet a nyí|t forráskódú
programok előnyeire és kisebb fenntartói kĺÍ|tségeire. Ezeket a pontokat megtárgya|va ért
végett konzultációnk.

Budapest, 2013. jriniusLL,

Kozák Tibor


