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A napirendet nyilvános ülésen lehet taľgyalni'
A dönté s el fo gadás áho z e gy szeru szav azattöbb s é g s ztiks é ge s.

Melléklet: 1 db junius, julius, auguszľus és szeptember havi beszámoló

Tisztelt Humánszolgáltatási Bizottság!

I. Előzmények

A Budapest Fővaros VIII. Kerület Józsefuĺíĺos Öĺlkormźĺnyzata a HumánszoIgćł|tatási
Bizottság 37l20I3. (III. 04.) szźlműhatározatában megfogalmazott javas|ataalapjźnmegbina
Kozźk Ignác Tiboľt (továbbiakban Megbízott), hogy a Humánszolgáltatási Bízottság tagsa,

Bálint Mónika tészéte tĺjľténő tanácsadói feladatokat ellássa, és vele egyedi Ĺigyekben
egyeztessen.

II. A beteľjesztés indoka

A Megbízott feladatkcjrébe tntozik a bizottság feladat-, és hatáskörébe tartozó dontések
előkészítés éhez és vé grehaj tásához sziikséges szakmai tanácsadás.

III. Tényállási adatok

A szerzőďést a Megbízott ajelen előterjesztés mellékletét képező dokumentum a|apjtnf0|3.
június 1. és 2013. szeptember 30' közötti időszakban megfelelően teljesítette, ezétt javaslom a
telj esítés igazolźs elfo gadását.



Iv. A diintés tartz|mának részletes ismeľtetése

Javaslom, hogy a Humánszolgáltatási Bizottság fogadja eI az előterjesztés mellékletét képező
besziímolót, továbbá Kozźlk Ignác Tibonal 2013. miáľcius 4-én kötött szerzőđés, és a fent
hivatkozott önkoľmĺĺnyzati ľendelkezés alapjáĺ a polgármester írja alá a teljesítés igazolást'

Nevezett szerzódés 4. poĺla tekintetében a teljesítés igazolásźna a Humánszolgźltatási
Bizottság javaslata a|apján a polgármester jogosult.

V. A diintés célja' pénzügyi hatása

Amennyiben a Humánszo|gáItatási Bizottság elfogadja az e|őterjesztés mellékletét képező
beszámolót, nevezett szerződés a|apjźn a Megbízott az elvégzett tanácsadói tevékenységéľt
nettó 55.118,- Ft+áfalhő, azaz ötvenötezer-száztizenrlyolc forint + általános forgalmi ađőlhő
megbizási díjban részesül' A fentiek a|apjan a 2013. június I-tőI 2013. szeptembeľ 30-ig
teľjedő idősza|<ra vonatkozóan aMegbizottnęttő220.47f,-Ft+áfamegbízási díjban részesiil,
átutalással a teljesítésigazolást követő 15 napon belül a Megbízott źital megadott
bankszámlaszámra.

VI. Jogszabályi rendelkezések

A Budapest Fővaros VIII. KeľĹilet Józsefurárosi onkotmányzat Képviselő-testületének a
Józsefuaľosi onkormányzat 2013. évi ktiltségvetésről sző|ő 9120|3. (II. 22) onkormányzati
rendelete 16. $ (3) bekezđés b) pontja szerint: ,,(3) A képviselő-testület állandó bizottságainak
rendelkezésére áIló keret havi bruttó összege:
b) a Humánszolgáltatási Bizottság 400 e Ft''

A Budapest Főváros VIII. Keľület Józsefuarosi onkormányzat Képviselő-testület és Szervei
Szervezęti és Működési SzabáIyzatźrőI szőLő 2512013. (V. 27.) cinkorményzati ľendelet 4.
szźtmu mellékletének 1.3.15. pontja szerint ,javaslatot tesz a hjlÓn ľendeletben
meghatározott összeg erejéig _ a feladat- és hatáskorébe tartozó dantések előkészítéséhez és
végrehajtásóhoz szüIuéges esetenkénti vagy az adott lłĺ)ltségvetési év végéig terjedő
tanácsadási tevékenység ellótósára és egłéb tevékenységek díjazásdra, táľsadaĺmi (civil)
szervezetek támogatására, valamint ezen tevékenységek teljesítés igazolósónak és
tómogatás ok el s zámolás ónak elfo gadás ár a.,,

37l20l3. (I[[. 04.) Humánszo|gźl|tatási Bizottság hatźttozata, amelyben elfogadta aMegbizott
tanácsadói tevékenvsésre vonatko ző mesbízźLsi szerződését.

Kérem a Tiszelt Bizottságot, hogy a mellékelt hattlrozatijavaslatot szíveskedjen elfogadni!



Határozati javaslat

'. '.l20I3. (xI.04.). szźlmí . .bizottsági hatźtrozat:

A Humáns zo|gá|tatási Bizottság úgy dönt, ho gy

1. javasolja elfogadásra Kozáklgnác Tibonalkötött megbizási szerzőďés teljesítés igazo|ását
20|3,június 1-tó| 2013 ' szeptembeľ 30-ig terjedő ídoszak'ra'

2. fe|kéri a polgĺírmestert a hatźrozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazolás a|áírására.

Felelős: polgáľmester
Hatźriđő: 2013 . november 1 9.

A döntés végľehajtásátvégzó szervezeti egység: Szervezési és Képviselői Iroda

A lakosság széles körét érintő đ<jntések esetén az e|őterjesztés előkészitőjének javaslata a
kozzététe|mődjara: honlapon kozzé kell tenni

Budapest, 20|3. október 28.

/ą 1-Ł-
Bálint Mónika
bizottságitag
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Melléklet Kozák lgnác Tiboľ, a Humánszolgáltatási Bizottság tanácsadójánakz}I3 június-
július, augusztus és szeptember havi teljesítési igazolźsźthoz,

Beszámolĺó

Józsefuaros Önkoľmanyzataés Kozĺík Tibor között kötött megbizásí szerződésben foglalt
feladatot 2013.június, július, augusztus és szeptembeľ hónapokban megbízottként az a|ábbiak
szerint telj esítettem.

Az LMP kĹilső szakértőjeként konzultációimmal Bálint Mónikának, Józsefuaľos
onkoľmanyzatánakképviselő-testiilete mellett működő Humiínszol gtl\tatási Bizottságanak
nem képviselő tagjanak aszakmai munkáját humánszolgá|tatássa| kapcsolatos témakörökben
segítettem'

Konzultáció:

2013.06.13-án Bálint Mónika LMP bizottsági taggal

ÁttekintettĹik az összes napirendi pontot és véleményeztema felsorolt előterjesztéseket:

2,3 Az önkormány zat r eĺde|etének tźr gy alása.

2.4 Az alpolgĺíľmesteri keretek terhéľe torténő támogatások elbíľálás kapcsán megbeszélést
folytatunk, mérlegelve a dĺjntések előkészítettségének és demokratikusságának mértékét.

2013. 07.l|-án Bálint Mónika LMP bizott stlgi tagga|

Véleménye ztem a fel soľo lt előterj esztéseket :

I.I0 Pá|yázati felhívás 3 -as pontját

2.1 pont kapcsán az elmarudt (nem csatolt) információkľól táľgyaltunk

2.2 JCSGYK SZMSZ módosítása kapcsĺĺn aszakértokmegbízásakapcsán tláľgyaltunk.

2.4 Az óvodai pźiyazatok kapcsián további információk sziikségek.
2. 6 BURSA ö sztöndíj befo gađásrínak támo gatása.

2.9II. pontját a lakás elidegenítéssel kapcsolatban egyeztetünk.

2.9 III.as verziő atakarítás pá|yźzat áttekintése

20I3.08.18-án Bálint Mónika LMP bizottságitagga| és Jakabfy Tamás önkormĺĺnyzati
képviselővel áttekintettilkaz év során targya|tés általunk is fontosnak tartott javaslatokat,
részletesen megvizsgá|va anyáti gyeľmekétkeztetéssel kapcsolatos döntéseket és az azok
szźtmźńmega|apoző tényezőket,megźl||apítva, hogy a keľĹiletben Rendszeľes Gyermekvédelmi
Támogatásban ľészesülő gyermekek szźmźlhoz képest alacsony anyćní étkeztetést igénylők
k<ire.
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2013.09.14-énés 2013.09 ,23-én Bálint Mónika LMP bizottsági taggal

Véleménye ztem a felsorolt e|őterjesrtéseket:

1.3 TIT Kossuth klub beszámolóját

1.4 Az Ismeretterjesztő Taľsulat munkáját

2,1 Az óvodai álláshelyek kapcsiáĺl áttekintetťiik az előterjesztést

A másnap érkezett |.2 nemzętiségi pá|yazatok című előterjesztést

A hónapban a második bizottsági ülésre véleményeztem a további e|őterjesztéseket:

2.2 E||átási szerzo dés tĺibb pontj át

f '3 A tüdőgondozás felađatainak átvételét a ferencváľosiíntézęttó|

2.6I A szolgálattervezés koncepciójának első ľészének egyes elemeit

2.6II. A szo|gáIattervezés koncepciójĺínak második részét is átvetttik.

1,F.ą-'Ł
Kozák Ignác Tibor

Budapest

2013.10.08.


