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ELoTERJESZTÉS

a Humánszo|gáItatási Bizottság 20|4. febľuáľ 3.ai üléséľe

Tárgy: Javaslat Máté András megbízási szeruődésének 2013. december havi teljesítés
igazolásźlra

E lő te rj e sz tő z Zeĺtai o szkér' a Hum áns zo l gáltďás i Bizottság elnöke
Készítette: Pálka Dóľa, Szervezési és Képviselői Iroda
Leíró: Pálka Dóra

A napiľendet nyilvános ülésen lehet táľgyalni.
A d<inté s el fo gadás ah o z e gy szeru szav azattöbb s é g s züks é ge s.
Melléklet: 1 db december havi beszámoló

Tisztelt Humánszolgáltatási Bizottság!

I. Előzmények

A Budapest Főviíľos VIII. Kerület Józsefiliíros onkormányzata a Humánszol gá|tatásí
Bizottság 6412012. (II, f9.) számuhatźrozatában megfoga|mazott javas|ata alapjarl megbína
Máté Andrást (továbbiakban Megbízott), hogy a Humĺĺnszolgáltatási Bizottság elnĺike, Zęntai
oszkár részéte történő tanácsadói feladatokat ellássa, és vele egyedi tigyekben egyeztessen.
Tekintettel arra, hogy a Megbízotta| a mĺĺr módosított szetződés 2013. februáľ 28-án
megszunt, de a MegbÍzott koztemfüödéséľe továbbra is szükség volt javasolható volt a
megbízási szerzőďés újbóli módosítása. A szerzodés módosÍtását a Humĺínszolgtitatási
Bizottság a 32l20I3. (II. 25.) számú, hatáĺozatźnak 2. pontjábarl hagyta jővá 2013 ' decembeľ
31-ig.

II. A beterjesztés indoka

A Megbizott feladatköľébe tartozik a bízottság feladat-, és hatáskörébe tartozó döntések
előkészítéséhez és végľehajtásához sztikséges szakmai tanácsadás.

III. Tényállási adatok

A szeruodést a Megbízott ajelen eloterjesztés mellékletét képező dokumentum a\apjan f013 '
december 1. és 2013. december 31. közĺjtti időszakban megfelelően teljesíteüe, ezért javaslom
a telj esítés igazolás elfo gadását.



Iv. A diintés tartalmának részletes ismeľtetése

Javaslom, hogy a Humánszo|gáItatasi Bizottság fogadja eI az eloterjesztés mellékletét képező
beszámolót, továbbá Máté Andrással 2013. máľcius l-jén kötcitt módosított szerzódés, és a
fent hivatkozott önkormźnyzati ľendelkezés alapjan a po|gźrmester írja aIá a teljesítés
igazoIást.

Nevezett szerzőďés 4. pontja tekíntetében a teljesítés igazoLásáĺa a Humáľtszolgáltatási
Bizottság javaslata alapján a polgármester jogosult.

V. A diintés célja' pénzügyi hatása

Amennyiben a Humánszolgátltatási Bizottság elfogadja az e|őterjesztés mellékletét képező
beszámolót, nevezett módosított szerzőđés a|apján a Megbízott az e|végzett tanácsađői
tevékenységért bruttó 40.856,- Ft/hó, azaz negryenezer-nyolcszázotvęĺlhat foľint/hó
megbízási díjban részesiil, átutalással a teljesítésigazolást kĺjvető 15 napon beltil a Megbízott
.által me gadott banksz ám|aszámľ a.

A megbízási díj fedezete a 1 1 1 0 1 cím HB keret f0I3 ' pénzmaradvarryában biztosított.

VI. Jogszabályi kiiľny ezet

A Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefuáľosi onkormányzat Képviselő-testtiletének a
Jőzsefvátosi onkormányzat2013. évi kĺiltségvetésről sző|ő 912013. (II. 22.) onkormźnyzatí
rendelete 16. $ (3) bekezdés b) pontja szerint: ,,(3) A képviselő-testtjlet állandó bizottságainak
rendeĺkezésére álló keret havi bruttó Ôsszege:
b) a Humánszolgáltatási Bizottság 400 e Ft''

A Budapest Fővaľos VIII. Kerület Józsęfuárosi onkormźnyzat Képviselő-testt.ilet és Szervei
Szervezeti és Mrĺködési Szabćtlyzatźnő| sző|ő 2512013. (V. 27') öllkotményzati rendelet 4.
szám,ű mellékletének 2.3'12. pontja szeľint ,javaslatot tesz a kalan rendeletben
meghatórozott öSszeg erejéig _ a feladat- és hatáskörébe tąrtozó dantések előkeszítéséhez és
végrehajtósához szülrséges esetenkénti vagy az adott koltségvetési év végéig terjedő
tanócsadási tevékenység ellátására és egléb tevékenységek díjazásóra, társadalmi (civil)
szervezetek támogatására, valamint ezen tevékenységek teljesítés igazolásónak és
tómo gat ás ok el s z ámo l ás ának elfu gadás ár a.,,

3212013. (II, 25.) Humánszo|gźitatási Bizottsźlg hatźlrozata, amelyben elfogadta a Megbízott
tanácsadói tevékenységre vonatko ző megbízźlsi szeľződését.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a mellékelt hatćrozati javaslatot szíveskedjen elfogadni!



Határozati javaslat

.......12014. (II.03.). szźtmll bizottsági határozat:

A HumánszolgáLtatási Bizottság rigy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásra Máté Andrássalkötött megbízźsí szerzódés teljesítés ígazo|ását2013.
december 1 -j étől 2013 . december 3 1 -ig terj ed ő ídoszaJ<ĺa.

2. fe|kéri a polgármestert a hatźttozat 1. pontjában foglalt teljesítés ígazolás a|áírására.

Felelős: polgármester
Hataridt5: 2014. februaľ 1 8.

A döntés végrehajtásátvégző szetvezeti egység: Szervezési és Képviselői Iľoda

A lakosság széles k<jrét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészítőjének javasIata a
kozzétételmődjara: honlapon kozzé kell tenni

Budapest, 2014. jaĺuár 27.
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A Jó zse fváľosi o nlĺoľ m á ny Zat Humá nszol gáItatási

v é gzet't' tanács adói tevékenysé gľől

2013. DECMEBR hónapban

ĺ\ JózseŕVáľosi onlĺoľmányzat, (rosz. Budapest, Baľoss u' 63.67.) képviseli: dľ. Kocsis

Máté polgáľnresteľ nrilrt megbíző és Máté AnłIľás mint megbízott ]<ozott, megbízási

szeteződ,ős jött létľe a J'őzsefvárosi Onkoľm ányzat Humánszolgáltatási Bizottság ľészéľe

töľténő szalĺóľtői feladato]<-, valamint a bizottság elnölréne]r munkája segítéséľe. A
megbízó tészé,-6' utasításara jogosult: Zeĺta: osrká.ľ a Humánszolgáltatási Bizottság

elnö]<e'

ĺ\z elvéqzett Í'elađatok:

1, B u đap e st Józsefv áľo si Refoľm á tus E gyh á zkiazsé g lre dveznré nyes helyis é gbéľle te
2, J3 uľsa Hun garica lłels őoktatási o s ztönd íjp áIy tizat,
3, Józsefuáľos Közbiztonságáór't Kcizalapítvánnyal lĺapcsolatos dĺjntése]r
4, FTC spoľtsátoľ üzelrreltetési felađatai
5, Jőzsefváľosi Szociális Szolgáit at,äst,eweziési Koncepció feliilviz,s gáLatfua
6, Nenrzeti Keľókpáľos Clraľta
7, Kĺlzfeladat-ellátási szetződ'és rneglrotése a Jézus Táľsasága Magvaľoľszági
Rcndtaľtomé;ľryáva'
B, tr'eľe,ncváľosi l.oľna Clubb aI lĺotött e gyůttműköđési me gállapodás móđosítá s áľa

Kóľem beszámolóm elfogadását.

További jó rnunkát és egészséget ]<ívánva!

13udapest, 20L4, januái: 1.5.
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