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napirend

ELoTERJESZTÉS

a Humánszo|gźitatási Bizottság 20|3. október 14.ei ĺiléséľe

Táľgyz Javaslat Szentes Beatrix megbízási szeľződésének 2013. július' augusztus és

szeptember havi telj esítés igazolásttta

Előteľjesztő: Zentaí oszkźr, a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke
Készítette: Pálka Dóra, Szervezési és Képviselői Iroda
Leíró: Pálka Dóľa

A napirendet nyilvános ülésen lehet táľgyalni.
A dtjnté s el fo gadás ráh o z e gy szeru szav azaItöbb sé g szüks é ge s.

Melléklet: 1 đb július, augusztus és szeptembeľ havi beszámoló

Tisztelt HumánszolgáItatási Bizottság!

I. Előzmények

A Budapest Főváros VIII. Keľület Jőzsefvźtos onkoľmtnyzata a Humánszo|gáLtatásí
Bizottság 32l20I3. (II. 25.) szźtmű hatáĺozaténak 3. pontjában megfogalmazott javas|ata
a|apjźn megbízta Szentes Beatrixot (továbbiakban Megbizott), hogy a Humĺínszolgáltatási
Bizottság elnöke, Zentai oszktlr tészére tĺjľténő tanácsadói feladatokat ellássa, és vele egyedi
ügyekben egyeztessen.

II. A beterjesztés indoka

A Megbizott feladatkĺjrébe tartozik a bizottság feladat-, és hatáskĺirébe tartozó döntések
előkészítés éhez és végľehajtásához sziikséges szakmai tanácsadás.

III. Tényállásĺ adatok

A szerződést a Megbízott ajelen előterjesztés mellékletét képezo dokumentum a|apján 2013.
július 1. és 2013. szeptembeľ 30. közötti időszakban megfelelően teljesítette, ezértjavaslom a
telj esítés igazolás elfo gadását.



Iv. A döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

Javaslom, hogy a Humánszo|gá|tatási Bizottság fogadja eI az előterjesztés mellékletét képezó
beszámolókat, továbbá Szentes Beaľixszal 2013' maľcius l-jén kĺĺtött szetződés, és a fent
hivatkozott önkoľmanyzati ľendelkezés a|apján a polgármesteľ íľja a|á ate|jesítés igazo|ást.

Nevezett szęrződés 4. pontja tekintetébęn a teljesítés ígazo|źĺsźtra a Humłínszolgźitatási
Bizottság javaslala a|Ą,źn a pt.llgaľľlcsĹeľ jogosult.

V. A diintés célja' pénzügyi hatása

Amennyiben a Humĺínszo|gáItatási Bizottság elfogadja az előterjesztés mellékletét képezo
beszámolót, nevezett szerzőđés a|apjźn a Megbízott az e|végzett tanércsadói tevékenységért
bruttó 40.856,- Ftlhő, azaz negyvenezer-nyo|cszźnĺitvenhat foľint/hó megbízási díjban
részesül, átutalással a teljesítésigazo|ást követő 15 napon belül a Megbízott által megadott
bankszámlaszźĺmra.

Amegbízási díj fedezete a T1101cím HB keľeten e|őirányzaton biztosított.

IV. Jogszabályi rendelkezések

A Budapest Főváros VIII. Kertilet Józsefuáľosi onkormányzat Képviselő-testületének a
Józsefvaľosi onkormányzat 2013. évi költségvetésről sző|ő 9120|3. (II' 22) i>nkormźnyzati
ľendelete 16. $ (3) bekezdés b) pontja szerint: ,,(3) A képviselő-testület ólląndó bizottsógainak
ľendelkezéséľe álló keret havi bruttó összege:
b) a Humánszolgáltatási Bizottsdg 400 e Ft,'

A Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefuaľosi onkormźnyzat Képviselő-testület és Szervei
Szervezeti és Mfüödési Szabályzatźrő| szőIő f5l2013. (V' 27.) önkormtnyzati ľendelet 4.
sztlmu mellékletének 1.3.15. pontja szeľint ,javaslatot tesz a kalan rendeletben
meghatározott osszeg erejéig - a feladat- és hatáskorłźbe tartozó dantések előkészítéséhez és
végrehajtásóhoz szülĺséges esetenkénti vagy az adott köItségvetési év végéig teľjedő
tanácsadási tevékenység elĺátására és egłéb tevékenységek díjazására, társadalmi (civil)
szervezetek támogatósóra, valamint ezen tevékenységek teljesítés igazolásának és
tómo gatás ok els zómolás ónak elfo gadás ára.,,

32l20I3. (II. 25.) HumánszoIgáItatási Bizottság hatáĺozata, amelyben elfogadta aMegbízotÍ.
tanácsadói tevékenységre vonatk oző megbízási szerződést.

Kérem aTisńelt Bizottságot, hogy a mellékelt hattrozatíjavaslatot szíveskedjen elfogadni!



Határozatijavaslat

..,.l20I3. (X.14.). szźtmí .... bizottságihatározat:

A Humánszolgtt|tatási Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásľa Szentes Beatrixszal kötott megbízási szerzoďés teljesítés igazoIástú
2013'július 1-jétől 2013. szeptember 30-ig terjedo iďőszakĺa.

2. fe|kéri apolgźrmesteľt a hatáľozat 1. pontjában foglalt teljesítés ĺgazolás aláírásfua.

Felelős: polgármester
IJatttridő : 2013 . október 29.

A döntés végrehajtáséftvégző szervezeti egység: Szervezési és Képviselői Iľoda

A lakosság széles köľét éľintő đöntések esetén az előterjesaés előkészítojéĺek javas|ata a

kozzététe| mődjfua: honlapon közzé kell tenni

Budapest, 2013. október 7. ,t?.7: /Ĺ- /// --_-(,1-". t-. v

Zentai oszkár
a Humánszolsáltatási Bizottsás' elnöke
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Beszámoló

(Szentes Beatrix)

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefuárosi önkoľmányzatta|kötott tregblzási szerződésben

tbglalt kötelezettségemnek2013. július hónapban aza]źlbbiakszerinttettemeleget.

A Humánszo|gáh.atásiB.lzottság napirendjén szeľeplő előterjesztések anyagait áttekintęttęm és

vé le mé nye mme l se gíte tte m a b iznusági ta gok dö ntése it :

-A Félúton a|apítvány fIl2.évi tevékenységéről szoló beszÄmo|ő

-A Kék pont drogko nzu|táctos kozpont és Dľogambulancia Alapítvány fU|f .évi
tevékenysé gérő l sń ló beszámo ló

-Civil szerveretek beszámo lója

- Javaslat pá|yánti felhívás kizzétételére civil szęrvęzętek, sportolók,művészek' , egyházak

, egyházi szprvezetek 
'nemzetiségi 

önkormányzatok2013.évitámogatása érdekében

- Javaslat azÓszi napsugár A|apítványkedvezményes helyiségbérletévelkapcsolatos döntés

meghozata|ára

- Javaslat a józsefuáľosi intézményműködtető Központ vezetóipá|yázatának e\bírá|ásfua

- Javas lat ő v o dav e zeto i p á|y ántok e|b ír á|ásár a

- Javaslat a Bursa Hungarica FelsőoktaŁási Ösztönd íjpá|yánthoztörténő csat|akozásra

- javaslat az indíthatő óvodai csoportok szźtmának megŁntározźsáta

- Javas lat inte zmé ny i á llás he lyek módo s ítiására

Budapest 2013. október 4.

s}'eb.}ę--t*^x o.



Beszámoló

(Szentes Beatrix)

Budapest Főváros MII. Kerület Józsefuárosi önkormányzattal kötött nre,gblzási szeľződésben

foglalt kötelezettségemnek 2013. augusztus hónapbanazallźlbbio;k szerint tettem eleget.

A Humánszo|gáftaĺásiBizottság napirendjén szeľeplő előterjesztések anyagait áttekintettem és

elkezdtem a felkésztilést a szeptember havi feladatokľa.

-Javaslat a Buľsa Hungarica Felsőoktat{si osztönd íjpáIyánthoz történ(5 csatlakoásra

- j avas lat az ind ítIntő ó vo da i csopo rtok szárnának me ghatár o zÁsár a

- Javaslat pá,|yánti fęlhívás közzętétę|ére civil szprvezetek, sportolók ,művészek, , egyházak

, egyházi szęwezetęk,nemzetiségi önkormányntok 20ĺ3 .évi támo gatása érdekében

- Javas lat inté zmé ny i á llá s he lyek módos ítiísára

Budapest 20L3-10-04



Beszámoló

(Szentes Beatrix)

Budapest Főváros VIII. Kerülęt Jőzsefvárosi ĺjnkormźnyzatta| kötött megbízási szęrződésben

foglalt kötelezettségemnek 2013. szeptember hónapban az a|źbbiak szerint tettem eleget.

A Humánszolgáltatási B:zottság napirendjén szeľeplő e|ótetjesńések anyagait áttekintettem és

véleményemmel segítettem a bizottsägitagok döntéseit :

-Javaslat a TIT Kossuth Klub Egyesn|et2012.II' félév és 2013. I. trlévi tevékenységéről
sző|ő besztlmo lók e lfo gadására

- Javaslat a Tudományos Ismeľetterjesztő Táľsulat 20|f. évi tevékenységéről bęszámoló
e|fogadására

- Javaslat óvodai álláshelyek módosításáľa

- Javas l at az a|ap itv ányo k 2 0 1 3 . év i p á|y ázati támo gatásár a

- Javaslat a f0I3. évi sport, civil, egyházi és nęmzetségi pá|yázatok elbíľálására

- Javas lat a Bursa Hungarica Fe lső o ktatás i o sztö nd íjp á|y azat kiírására

- Java s lat a B izto s Kezdet Gy er ekház tovább i műkö dtetéséľe

-Javaslat tagok de|egá|ásěłra az intézményi tanácsokba

2013. októbeľ 3
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