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ELoTERJEsZTÉS

a Humánszo|gáitatási Bizottság 20|3. októbeľ 14.ei iilésére

Táľgy: Javaslat dľ. Jóvéľ Béláné megbízási szerzódésének 2013. junius és július havi
telj esítés igazo|ásźr a

Előteľj esz tő : Dr. Révész i|lĺ.źlrta, a Humánszol gáltatási B izottság alelncjke
Készítette: Pálka Dóľa, Szervezési és Képviselői Iroda
Leíľó: Pálka Dóra

A napirendet nyilvános iilésen lehet taľgyalni.
A donté s el fo gadás áh oz e gy szeru szav azattobb s é g sziiks é ge s.

Melléklet: 1 db junius és július havi beszámoló

Tisztelt Humánszolgáltatásĺ Bizottság!

I. Előzmények

A Budapest Fővaĺos VIII. Kerület lőzsęfvźros onkormányzata a Humĺĺnszolgźitatási
Bizottság 67l20lf. (II.29') szttműhatározatźĺban megfogalmazott javas|ata alapjánmegbína
dľ' Jóvér Bélánét (továbbiakban: Megbízott), hogy a Humánszolgáltatási Bizottság alelncike,
dľ. Révész Márta részére töľténő tanácsadói feladatokat ellássa, és vele egyedi iigyekben
egyeztessen. Tekintettel arra, hogy a Megbízottal a mźr módosított szerzodés 2013. febľuaľ
28-ánmegszíint, de a Megbízottkozreműkcidésére továbbra is szfüség volt, javasolható volt a
megbízási szetzodés újbóli móđosítása. A szerződés módosítását a Humánszo|gáItatásí
Bizottság 33/2013. (II. 25.) száműhatérozatźnak 1. pontjában hagyta jővá201'3. december 31-
ig.

II. A beterjesztés indoka

A Megbízott feladatkĺjrébe l.artozik a bizottsźę feladat-, és hatáskörébe tartozó döntések
előkészítés éhez és vé grehaj tásĺíhoz szükséges szakmai tanácsadás.

III. Tényállásĺ adatok

A szeruődést a Megbízott a jelen előterjesztés mellékletét képezil dokumentumok alapján
2013.június 1' és 2013. július 31. kĺjzcjtti időszakban megfelelően teljesítette, ezértjavaslom
a telj esítés ígazolás elfo gadását



Iv. A dtintés tarta|mának ľészletes ismeľtetése

Javaslom, hogy a Humánszolgáltatási Bizottság fogadja eI az e|őterjesztés mellékletét képezó
beszámolókat, továbbá dt. Jovér Béláné 2013' maĺcius l-jén kotött szerződés' és a fent

hivatkozott <inkormányzati rendelkezés a\apján a polgármester írja alá a teljesítésigazolást.

Nevezett szęrzőđés 3. pontja tekintetében a teljesítés igazolźlsára a Humánszolgáltatási
Bizottság javaslata a|apjaĺ a polgármester jogosult.

V. A dtintés célja, pénzügyi hatása

Amennyiben a Humĺínszolgá|tatási Bizottság elfogadja az előteqesztés melléklętét képezo
beszámolót, nevezefr módosított szerzőďés a|apjarl a Megbízott az e|végzett tanácsadői
tevékenységért bruttó 80.400.- Ft, azaz Nyolcvanezer-négyszáz forintlhő megbízźtsi díjban
részesül, átutalással a teljesítésigazo|ást követő 15 napon belül a Megbízott által megadott
bankszámlaszámra.

Amegbizási díj fedezete a 11101cím HB kereten e|őirźnyzaton biztosított.

IV. Jogszabályi ľendelkezések

A Budapest Főváľos VIII. Keľület Józsefuáľosi onkormźnyzat Képviselő-testiileténęk a
Józsefuaľosi onkoľmźnyzat 2013. évi költségvetésről sző|ő 9/f0T3. (II. 22.) oĺtkotmányzati
rendelete 16. $ (3) bekezdés b) pontja szerint: ,'(3) A képviselő-testület áIlandó bizottságainak
rendelkezésére álló keret havi bruttó összege..
b) a Humánszolgáltatósi Bizottság 400 e Ft''

A Budapest Fővaľos VIII' Kerület Józsefuaľosi onkormtnyzat Képviselő-testiilet és Szeľvei
Szervezeti és Mrĺkĺidési SzabályzatźĺőI sző|ő 2512013. (V. 27.) oĺlkormźnyzati ľendelet 4.

számll mellékletének 1.3.15. pontja szeľint ,javaslatot tesz a lałĺan rendeletben
meghatározott osszeg erejéig _ afeladar és hatáskoľébe tartozó dantések előkészítéséhez és
végrehajtásához szüĺrséges esetenkénti vagy az adott koltségvetési év végéig terjedő
tanácsadási tevékenység ellátására és egléb tevékenységek díjazósára, társadalmi (civil)
szeľvezetek támogatásóra, valamint ezen tevékenységek teljesítés igazolásának és

támogatás ok el számolás ónak eĺfo gadós ór a.,,

A Humánszo|gá|tatźĺsi Bizottság 33l20I3, (II.25') szźnrlíhatáĺozatábanhagýa jővädr. Jóvér
Béláné 24812011 (III. 02') szźlmu hatźnozatban elfogadott tanácsadói szeľzőđésének
módosítását. Megnevezett szerződés tekintetében a teljesítés igazo|ásźlra a Humánszolgáltatási
Bizottság j avaslata a|apj án a p o l g áľme ster j o go sult.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a mellékelt határozatijavaslatot szíveskedjen elfogadni!



Hztározati javaslat

....lf0I3. (X.14.). sztlmu ....' bizottságihatźrozat:

A Humĺínszo|gáItatási Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásra dľ. Jóvér Bélĺánéval kötött megbizási szęrzođés teljesítés igazo|ásźú'

2013.június 1-jétől 2013.július 31-ig terjedő idószakľa.

2. felkéri a polgĺĺrmestert a hattrozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazo|źs aláírására.

Felelős : polgiírmesteľ
Határiđo: 2013 . oktőber 29,

A döntés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Szeľvęzési és Képviselői Iroda

A lakosság széles k<irét éľintő döntések esetén az elóterjesztés előkészitőjének javas|ata a
kozzététe|mődjána: honlapon kozzé kell tenni

Budapest, 2013' október 7.

zJd- ,L!,2*
Dr. Révész Márta

a Humánszolgáltatási Bizottság alelnöke
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Beszámoló a 20].3. júniusban végzett tevékenységemrő|

Budapest Főváros Vtl|. Kerület Józsefuárosi onkormányzattól megbÍzási

szerződés a|apján 20t2. júniusában áttekintettem a Humánszo|gá ltatási

Bizottság napirendjén szereplő intézrnényvezetői pá|yázatokat, valamint

rész|etesen a Nyári diákmunka elősegítése e|nevezésĹĺ munkaerőpiaci
programot, valamint e|őterjesztést. VéleményemmeI segítettem a
Humánszolgáltatási Bizottság tagj ainak mun káját.

2013. szepternber 30. i- \ó,-; WdJ,t'*!/



Beszárno|ó a 2013. júliusban végzett tevékenységemről

{dr. Jóvér Bé|áné)

Budapest Főváros V|ll. Kertilet Józsefuárosi onkorrnányzattól megbízási

szerződés atapján 2oL2' júliusában áttekintettem a Humánszqlgáltatási

Bizottság napirendjén szereplő Kisebbségi és Emberi Jogi A|apÍtvány, a

Félúton A|apítvány és a rÉK Pont Aalpítványok 2012-es évben végzett

tevékenységérő| szóló beszámo|ókat. Véleményt alkottam a Józsefuárosi

onkormányzat á|taI a civi! szervezetet rnűvészetek és sportolók,

egyházat és egyházi szervézetek, nemzetiségi ĺinkormányzatok

támogatására kiírt pá|yázató|, va|arnint a Hey|i Esélyegyenlőségi Program

tervezetről.

20L3. szeptember 30. Ä^},-; YM,^Ł(


