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A napirendet nyilvános iilésen lehet tĺĺľgyalni.
A dcjnté s e lfo gađásáh oz e gy szeru szav azattobb s é g s züks é ge s.

Melléklet: 1 db május és június havi beszámoló

Tisztelt Humánszolgáltatási Bizottság!

I. Előzmények

A Budapest Főváros VIII. KeľĹilet Józsefvĺíľos onkormányzata a Humánszolgáttatási Bizott-
ság 32l20I3. (II' 25.) szaĺnuhatźlrozatának 3' pontjában megfoga|mazottjavaslata alapján
megbína Szentes Beatrixot (továbbiakbanMegbízott), hogy aHumánszolgáltatási Bizottság
elnöke, Zentaí oszklár részére tĺjrténő tanácsadói feladatokat ellássa, és vele egyedi ügyekben
egyeztessen.

II. Indokolás

A Megbízott feladatkörébe tarIozik a bizottság fe|adat-, és hatáskörébe taĺtozó döntések elő-
ké szítéséhez é s vé greh ajtás áho z szüks é ge s sza|<nai tanác s adás.

II. Tényállás

A szerzóđést a Megbízott ajelen előterjesztés mellékletét képező dokumentum a|apjźn2013'
május 1. és 2013. junius 30. kcizötti iďoszakban megfelelően teljesítette, ezértjavaslom a tel-
j esítés igazolás elfo gadás át'



IV. Jogszabályĺ rendelkezések

A Budapest Fővaros VIII. KerĹilet Józsefuarosi onkortĺźnyzat Képviselő-testtiletének a Jó-
zsefuaľosi onkoľmrĺnyzat2}I3. évi kottségvetésről szőLő 9l20l3. (II. 22.) oĺlkotmźnyzatircĺ-
delete 16. $ (3) bekezdés b) pontja szerint: ,'(3) A képviselő-testület állandó bizottságainak
rendelkezésére álló keret hąvi bruttó Ôsszege:

b) a Humánszolgáltatási Bizottság 400 e Ft''

A Budapest Fővaĺos VIII. Kerület Józsefuáľosi onkormźnyzat Képviselő-testtilet és Szervei
Szewezeti és Működési Szabáiyzatań| szőIő 2512013. (V. 27.) önkoľmźnyzati rendelet 4.

szźlmímellékletének2.3.I2. pontja szerint ,javasĺatot tesz - a kilan rendeletben meghatóro-
zott összeg erejéig - afeladat- és hataskoľébe taľtozó ddntések előkeszítéséhez és végrehajtá-
sóhoz szülaéges esetenkénti vag/ az adott koltségvetési év végéig teľjedő tanácsadósi tevé-

kenység ellótósára és egłéb tevékenységek díjazására, társadalmi (civil) szervezetek tómoga-
tósára, valamint ezen tevékenységek teĺjesítĺźs igazolásának és támogatósok elszámolásának
elfogadására',,

32l2ot3. (II. 25.) Humánszo|gá|tatásí Bizottság hatźxozata, amelyben elfogadta aMegbízott
tanácsadói tevékenységre vonatk oző megbízćsi szęrződést.

V. A diintés taľtalmának ľészletes kifejtése

Javaslom, hogy a Humánszolgá|tatási Bizottság fogadja e| az előtefiesztés mellékletét képező
beszámolót,tovźlbbá Szentes Bearixszal 2013. marcius 1-jén kötött szeruođés, és a fent hivat-
kozott önkormányzati rendelkezés a|apjźna polgármesteľ írja alá a teljesítés igazolást.

Nevezett szerzodés 4. pontja tekintetében a teljesítés igazolásaľa a Humánszo|gtitatási Bizott-
ság javaslata a|apján a polgáľmesteľ jogosult'

VI. A diintés célja' pénzůigyi hatása

Amennyiben a Humánszo|gźůtatási Bizottság elfogadja az eloteqesztés mellékletét képező
beszámolót, nevezett módosított szerzőđés alapján aMegbízott az elvégzetttanácsadói tevé-
kenységért bruttó 40.856,- Ft/hó, azaz negryenezeľ-nyo|cszźaöweĺ.lhat forint/hó megbizźlsi
díjban részesül, átutalással a teljesítésigazoIást kĺjvető 15 napon beltil a Megbízott áItal meg-

adott banks záriasztlmr a.

Amegbízźtsi díj fedezete a 11101cím HB kereten eloírźnyzaton biztosított.
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Kérem aTisńeltBizottságot, hogy a mellékelt határozatijavaslatot szíveskedjen elfogadni!



Határozati javaslat

bizottsásíhatátozat:

A HumránszolgźitatásíBizottságúgy dönt, hogy '.

1. javasolja elfogadásra Szentes Beatrixszal kötött megbízási szerzőđés teljesítés igazo|ását
20|3. május l-jétől 2013.június 30-ig teľjedó időszak<ra.

f . felkéri a polgármesteľt a hatátozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazo|ás aláirásáľa.

Felelős: polgármester
Hataridő 2013. július 26.

A döntés végľehajtás átvégzó szervezetíegység: Szeľvezési és Képviselői Iroda

A lakosság széles körét érintő döntések esetén azelőterjesztés előkészítojénekjavas|ataa
kozzététel mődjáĺa: honlapon kozzé kell tenni

Budapest, 2013.július 4.
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BeszámoIi

(Szentes Beatľix)

-Budapest Főváros Vl|l. Kerü|et Józsefuárosi cjnkormányzattal kotött megbízási
szerződésben fog|a|tak kÖte|ezettségemnek 201 3' május hónapban az a|ábbiak
szerint tettemleleget:

A Humánszo|gá|tatási Bizottság napĺrendjén szerep|ő e|őteľjesztések anyagait
áttekintettem és konzultáttam Zentai oszkár e|nok Úrral az a|ábbi témakörĺjkben:,

.Javas|at a Klebelsberg |ntézményfenntartó Központ Vlll. Tankerti|etének

e|he|yezésére és a Józsefvárosi Intézmény miÍkĺidiető Központ alapíti okiratának

módosĺtására

-Javas|at az |degenfoľgalmi adó differencĺáit kiegészĺtésének elszámo|ásáva|
kapcso|atos döntés meghozata|ára

-Javaslat az ovi-Foci programhoz va|o csatlakozásra

-Javaslat a Csa|ádok Atmeneti otthonával kötott el|átásĺ szerződés módosítására

va|amint a2012. évi szakmai beszámo|o e|fogadására

Budapest 2013.07.02
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Beszámo|ó

(Szentes Beatrix)

-Budapest Fĺĺváros V|ll. Kerti|et Józsefuárosi önkormányzatta| kötott megbízási
szerzcíc|ésben fog|aĺtak köte|ezettségemnek 2013, j(lnius hónapban az a|ábhiak
szerint tettemleleget:

A Humánszolgáltatási Bizottság napirendjén szereplő előterjesztések anyagait
áttekintettem és konzultá|tam Zentai oszkár e|nok Úrra|,

-Javas|at,,Józsefuáros kozigazgatásáért'' kĺtüntetésben részesĹi|o személyére'

--Javaslat egyes szemé|yÜgyi döntések meghozatalára a Józsefvárosi Egyesített
Bo|cscid ék i ntézmé nyv ezetője vo n atkozá sában,

-Javas|at a Jizsefuáros Egészségügyért kitüntetések odaíté]ésére
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