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Táľgy: Javaslat Máté AndŔts megbizási szerzodésének 2013, szeptember havi teljesítés
igazo|ására

EIő teľj esz tő : Zeĺtaí o szkár, a Humánszol gáltatási B izottság elnĺjke
Készítette: Pálka Dóľa, Szeľvezési és Képviselői Iroda
Leírĺó: Pálka Dóra

A napirendet nyilvános ülésen lehet tárgyalni.
A dönté s elfo gadásáh o z e gy szeta szav azattobb sé g sziiks é ge s'
Melléklet: 1 db szeptember havi beszĺímoló

Tisztelt Humánszolgáltatási Bizottság!

I. Előzmények

A Budapest Fővaros VIII. Keľület Józsefuĺĺľos onkoľmányzata a Humánszolgá|tatási
Bizottság 6412012. (II.29.) számíhatározatában megfogalmazottjavaslata alapjanmegbíńa
Máté Andľást (továbbiakban Megbízott)' hogy a Humiánszolgáltatási Bizottság elnöke, Zentai
oszkźn részére történő tanácsadói feladatokat ellássa, és vele egyedi ügyekben egyeztessen.
Tekintettel arra, hogy a Megbízotta| a mar módosított szerződés 2013. febľuár 28-án
megszűnt, de a Megbízott közľeműkodéséľe továbbta is szükség volt javasolható volt a
megbízźsi szeruođés újbóli módosítása. A szetződés módosítását a Humánszo|gáItatási
Bizottság a 32/2013 ' (II. 25.) szźtrnle' hatátozatának 2. pontjában hagýa jővá 2013 . decembeľ
31-ig.

II. A beterjesztés indoka

A Megbízott felađatkörébe tartozik a bizottság feladat-, és hatásköńbe tartozó đĺjntések
előkészítéséhez és végľehajtásához szükséges szakmai tanácsadás.

III. TényáIlási adatok

A szerzőđést a Megbízott ajelen előterjesztés melléklętét képező dokumentum a|apjźn 2013.
szeptember 1. és 2013. szeptember 30. kĺjzĺjtti időszakban megfelelően teljesítette, ezért
javaslom a teljesítés igazolás elfogadását.



Iv. A diintés tartl|mának ľészletes ismeľtetése

Javaslom, hogy a HumĺínszolgáItatási Bizottság fogadja eI az előteqesztés mellékletét képező
beszámolót, továbbźĺ Máté Andrással 2013. marcius l-jén kĺitött módosított szeruódés, és a
fent hivatkozott önkormányzatí ľendelkezés alapján a polgármester írja a|á a teljesítés
ígazoIást.

Nevezett szerzőďés 4, pontja tekintetében a teljesítés igazolźlsfua a Humánszolgá|tatźsi
Bizottság javaslata alapján a polgáľmester jogosult.

V. A döntés célja, pénzügyi hatása

Amennyiben a Humĺínszolgá|tatási Bizottság elfogadja az előterjesztés mellékletét képező
beszámolót, nevezet. módosított szerzőđés a|apján a Megbízott az e|végzett tanácsadői
tevékenységért bľuttó 40.856,- Ft/hó, azaz negyvenezer-nyolcszázotvęĺlhat foľintlhó
megbízási díjban részesül' átutalással a teljesítésigazolást kovető 15 napon beltil a Megbízott
által me gadott bankszámLaszámra'

Amegbízási díj fedezęte a 11101cím HB kereten e|oirźnyzaton biztosított.

VI. Jogszabályi ktirny ezet

A Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefuarosi onkormányzat Képviselő-testületének a
Józsefuarosi onkoľmtnyzat 2013. évi költségvetésľől sző|ó 9l20I3. (II. 22.) önkoľmányzati
ľenđelete 16. $ (3) bekezdés b) pontja szeľint: ,'(3) A képviselő-testület állandó bizottságainak
ľendelkezésére áĺĺó keret havi bruttó összege,'

b) a Humánszolgáĺtatási Bizottsóg 400 e Ft''

A Budapest Fővaros VIII. Kerület Józsefuaľosi Önkormányzat Képviselő-testület és Szeľvei
Szervezęti és Múkĺjdési Szabályzatttrő| szőIő 2512013. (V. 27.) önkormźnyzati rendelet 4.

számu mellékletének 1'3.15. pontja szerint ,javaslatot tesz a kalan rendeĺetben
meghatározott összeg erejéig - a feladat- és hatáskorébe tartozó dontések előkészítéséhez és
végrehajtásóhoz szülaéges esetenkénti vagy az adott költségvetési év végéig terjedő
tanácsadási tevékenység ellátására és egłéb tevékenységek díjazásóra, társadaĺmi (civil)
szervezetek támogatósára, valamint ezen tevékenységek teljesítés igazolásának és
tómo gatós ok els zámolás ának elfo gadás ár a.,,

32l20I3. (I|. 25,) Humánszolgáltatási Bizottság hatátozata, amelyben elfogadta a MegbízotÍ.
tanácsadói tevékenységre vonatk oző megbizási szerzódését.

Kéľem aTisńe|t Bizottságot, hogy a mellékelt hatttrozatijavaslatot szíveskedjen elfogadni!



Határozati javaslat

.,..12013. (x.14.). szźm,u'.... bizottságihatározat:

A Humáns zo|gáItatási Bizottság úgy dönt, ho gy

1. javasolja elfogadásra Máté Andrással kotött megbízási szerzóđés teljesítés igazo|ását2013.
szeptembeľ 1-jétől f0I3. szeptember 30-ig teľjedő időszakľa.

2. felkéri a polgármesteľt a hatáĺozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazo|źs aláírására.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2013' októbeľ 29.

A döntés végľehajtásátvégzo szervezeti egység: Szervezési és Képviselői Iroda

A lakosság széles köľét érintő döntések esetén az elóteqesztés előkészitójének javaslata a
kozzététel mő dj ćr a: honlapon kozzé kęll tenni

Budapest, 2013. októbeľ 7.

Z//, Ú-V
Zentai oszkár

a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke

n
rÉszÍľBrrp: PÁrxa Done. SzeąvpzÉsI És KÉpvlspl-oI Inooe 3 k t
LpÍRre.: PÁlr,ą. Donĺ /ł^-
Pfi{zÜcyl FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL. IGAZoLÁS: ?-L-.nt u iI ! o l, l

B ETERJE S\ZTÉ s nE 
oal-rnĺ.v[s,

{ 
'ľrł1.1L^ruľĺÁNEonĺe

ĺp,cyzo

Üfr.

ĺovÁH'ą.cyr,ą':.ĺ .-1-/
ĺ,(/,

t''-
ZBľral oszrÁn

,q. HuuÁNszorcÁrr,ą.ľÁsl BzorľsÁc nrNorn

ALJEGYZO



BEsZÁMotl

A Józsefvárosi onkoľmányzat Humánszolgáltatási Bizottság részéte

véEzett tanácsađói tevéken}'séeről

201.3. SZEPTEMBEB hónapban

A Jlzsefvárosi tnkormányzat (rosz. Buđapest, Baľoss u'63-67') képviseli: đľ. Kocsis

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

szerezőďésjött létre a Jőzsefvárosi onkormányzat Humánszolgáltatási Bizottság tészéte

Łorté1nő szakértői feladatok., valamint a bizottság elnökének munkája segítéséľe. A

megbíző tészétíL utasításara jogosult: Zeĺtai oszkáľ a HumánszolgáItatási Bizottság

elnöke.

Az e}véezett felađatok:

1, Hu máns zolgáľItatási Bizotts á g Ü gyľe nđj é nek módo sítás a
2, 2013. évi spoľt, civil, egyházi és nemzetiségi ptĺIyázatok
3, TIT Kossuth Klub Egyesn|et,2012.II. féIévi és 2013. I. félévi tevékenység&ő' szőIő
beszámolók
4, Tudományos Ismeretteľjesztő Táľsulat 2012. évi tevékenység&d' szőIő beszámoló
5, ivodai álláshelyek móđosítása
6, Alapítványok 20 1 3. évi p áIy ázati támogatása
7, Kék Pont Alapítvánnyal kötött egyi.iLttműköđési megá}lapođás felmonđása
8, Alkalmazotti Juttatási SzabáIyzat módosítása
9, A Képviselő.testület Szeľvei Szetvezetí és MűköđésiSzabáIyzatának valamint a
Polgáľmesteľi HivatalSzervezeti és Működési Szabályzatáĺak és Alapító okiľatának
módosítása
1.0, Buľsa Hungaľica tsztöndíjp áIyénat
1I., Biztos Kezđet Gyeľekház műköđtetése
12, Tagok delegálása az íntézményi tanácsokba

Kéľem beszámolóm elfogadását.

További jó munkát és egészséget kívánva!

Budapest, 2013' októbeľ 7.
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