
Budapest Főváros VIII. kerületlőzsefuárosi onkoľmźnyzat Képviselő-testületének
Humánszol gáltatási Bizottsága

,J .3.:.sz. napiľend

ELŐTERJESZTÉS

a Humánszo|gá|tatási Bizottság 2014. február 3.ai üléséľe

Tárgyz Javaslat Boroznaki Á'paa megbízásí szeruődésének 2013. július, augusztus, szeptem-
ber, október, november és december havi teljesítés igazolásźra

Elő teľj e sz t ő z Zentai o szkétr, a Humán szo 1 gáltatás i Bizottság elnö ke
Készítette: Pálka Dőra, Szervezési és Képviselői lroda
Leírő: Pálka Dóľa

A napirendet nyilviĺnos ülésen lehet tĺíľgyalni.
A döntés el fo gadás ah o z e gy szeru szav azattobb s é g s züks é ge s.
Melléklet: 1 db július, augusztus, szeptembeľ, októbeľ, november és decembeľ havi beszélmo-
ló

Tisztelt Hum ánszo |gár|tatási Bizotts ág !

I. Előzmények

A Budapest Főváľos VIII. Kenilet Józsefviáľos onkormányzaÍa a Humánszolgáltatási Bizott-
ság 364/201,2. (XII, I7.) számű hatáttozatźlban megfoga|mazotĺ javaslata a|apjźn megbína
Boroznaki Aľpádot (továbbiakbanMegbizott), hogy a Humánszo|gá|tatási Bizottság elnöke,
Zentai oszkfu tészéte történő tanácsadói feladatokat ellássa, és vele egyedi ügyekben egyęz-
tessen. Tekintettel arra,hogy aMegbizottal kötött szeruőďés20|3. februĺíľ 28-anmegszűnt' de
aMegbízott közľemrĺködésére továbbľa is sztikség volt javasolható volt amegbizási szerzódés
módosítása. A szerződés módosítását a HumánszolgáItatási Bizottság a 32l20I3' (II' 25.)
számű' határ o zatźnak 1 . p ontj áb an hagyta j őv á' 20 I 3 . de cemb er 3 1 - i g.

II. A beteľjesztés indoka

A Megbízott feladatkörébe tartozik a bizottság fe|adat-, és hatáskörébe tartoző döntések elő-
ké szítéséhez é s vé greh ajtásáho z szfü s é ge s sza]<rnai tanác s adás.

III. Tényállási adatok

A szerződé,st a Megbízott ajelen előterjesztés mellékletét képezo dokumentum aIapján2013.
július 1. és 2013. december 31. közĺjtti időszakban megfelelően teljesítette, ezértjavaslom a
telj esítés igazo|és elfo gadását.



Iv. A döntés tarta|mának ľészletes ismeľtetése

Javaslom, hogy a HumánszolgáItatásiBizottság fogadja e| az eLőteqesztés mellékletét képező
beszámolót, továbbá Boroznaki Aľpáddal 2013. maľcius l-jén módosított szerződés, és a fent
hivatkozott ĺinkormányzati ľendelkezés a|apjźn a polgáľmesteľ íľja alá a teljesítés igazolást.

Nevezett sz..ĺzőđés 4. pontjatekintetében a teljesítés igazolására a Humánszolgá|tatási Bizott-
ság javaslata alapjáĺ a polgármester jogosult.

V. A döntés célja, pénzügyĺ hatása

Amennyiben a Humánszo|gźĺItatási Bizottság elfogadja az előteqesztés mellékletét képező
beszámolót, ĺevezett szeruodés alapján a Megbizott az e|végzętt tanácsadói tevékenységért
bruttó 59.199,- Ft/hó, azaz otvenkilencezer-egyszźukllencvenkilenc foľint/hó megbízási díj-
ban részesül, átutalással a teljesítésigazo|ást követő 15 napon belül a Megbízott által megadott
bankszámlaszámĺa.

Amegbizćlsi díj fedezete a 11101cím HB keret 2013. pénzmaradvtnyábarl biztosított.

VI. Jogszabályi ktiľnyezet

A Budapest Fővaľos VIII. kerĹilet Jőzsefuárosi onkormtnyzat Képviselĺĺ-testiiletének a Jó-
zsefuarosi onkormanyzat2OT3. évi költségvetésről szőLő 9l20I3. (II. 22.) onkormźnyzatiren-
delete 16. $ (3) bekezdés b) pontja szęľint: ',(3) A képviselő-testület ólĺandó bizottságainak
ľendelkezésére álló keľet havi bruttó ĺ)sszege:
b) a Humánszolgáltatási Bizottság 400 e Ft"

A Képviselő-testület és Szervei Szeruezeti és Mtĺködési Szabá|yzatárő| sző|ő 2512013. (V.
27.) önkormányzati ľendelet 4' számiĺ mellékletének2.3.If. pontja szeľint ,javaslatot tesz -a kalan rendeletben meghatórozott osszeg erejéig _ afeladar és hatóskĺ;rébe taľtozó dantések
előkészítéséhez és végrehajtásóhoz szülaéges esetenlcĺánti vagy az adott kaĺrcégvetési év végéig
terjedő tanácsadósi tevékenység ellátására és egyéb tevékenységek díjazásóra, táľsadalmi
(civil) szervezetek támogatásdra, valamint ezen tevékenységek teljesítés igazolósának és tá-
mo gat ás o k eĺ s zámo l ás ának elfu gadás óľ a.,,

A Humánszo|gá|tatási Bizottság 32l20l3. (II. 25.) számihatározatźnak 1. pontjábanhagýa
j őv á B or o znaki Aľp ád tanác s adó i szerzó désének mó do s ítását.
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Kérem aTisztelt Bizottságot, hogy a mellékelt határozatijavaslatot szíveskedjen elfogadni!



Határozati javaslat

.'../2014, (II. 03.). szánu ..... bizottságihatfuozat:

A Humánszo|gáItatźsi Bizottság úgy dönt, hogy

l. javasolja elfogadásľa Boroznaki Aľpáddal kötött megbizásí szerzodés teljesítés igazolásáú
2013.július 1-jétől 2013. decembeľ 3l-ig terjedő időszakľa.

2. fe|kéri a polgármesteľt a hatźltozat 1. pontjában foglalt teljesítés ígazoIás aláírásáta.

Felelős: polgarmester
Hatráľidő: 201'4. fębruár 18.

A döntés végrehajtásátvégzó szervezeti egység: Szeľvezési és Képviselői Iroda

A lakosság széles körét érintő döntések esetén az e|otefesztés előkészítojének javas|ata a
kozzététel módjáľa: honlapon kozzé kell tenni

Budapest, 2014. január 27,

Z-.Ą,C,--,,M
Zentai Oszkar

a Humáns z olgá|tatási Bizottság elnöke
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Beszámo|ó

(Boroznaki Árpád)

Budapest Főváros V|l|. Kerü|et Józsefvárosi onkormányzattaI kötött megbízási szerződésben

fog|a|t kötelezettségemnek 2ol3.július hónapban az a|ábbiak szerint tettem e|eget:

A HumánszoIgá|tatási Bizottság napirendjén szerep|ő e|őterjesztéseket megkaptam, a

kapcso|ódó anyagokat áttanu|mányoztam. Véleményemet a bizottság tagjaiva|, e|nök úrral

megosztottam, a tagok dontését e|ősegítettem:

- Beszámo|ó a civil szervezetek tevékenységérő|

- A 2013. évi támogatásijavasIat vé|eményezése

- Kék pont tevékenységének beszámolója

- oszi Napsugár A|apítvány helyiségbér|ete

- Fé|úton A|apítvány beszámo|ója

Budapest, fol4. január 27 .

#;#;^48,il



Beszámo|ó

(Boroznaki Árpád)

Budapest tőváros V|||. Kerü|et Józsefvárosi ÖnkormányzattaI kötott megbízási szerződésben

fog|a|t kcjte|ezettségemnek 2oL3. augusztus hónapban az a|ábbiak szerint tettem e|eget:

A Humánszo|gá|tatási Bizottság napirendjén szereplő e|őterjesztéseket megkaptam, a

kapcso|ódó anyagokat áttanu|mányoztam. Vé|eményemet a bizottság tagjaiva|, elnök úrra|

megosztottam, a tagok döntését elősegítettem:

- |ntézményi ál|áshe|yek módosítása

- Bursa Hungarica Ösztöndíj

- Pá|yázati fe|hívás foI3. évitámogatások érdekében- civi|ek, sporto|ók, művészek, egyházak

- ovodai csoportok számának meghatározása

Budapest, 2oL4' január f7. E-**Ą YGĺ
Boroznaki ,łrnád/



.Beszámo|ó

(Boroznaki Árpád)

Budapest Főváros Vll|. KerĹi|et Józsefvárosi onkormányzattal kötött megbízási szerződésben

fog|a|t kötelezettségemnek 2oL3. szeptember hónapban az alábbiak szerint tettem e|eget:

A HumánszoIgá|tatási Bizottság napirendjén szereplő e|őterjesztéseket megkaptam, a

kapcso|ódó anyagokat áttanulmányoztam. Vé|eményemet a bizottság tagjaival, elnök úrral

megosztottam, a tagok döntését elősegítettem:

- T|T Kossuth K|ub beszámo|ója

- Biztos Kezdet Gyerekház működtetése

- lntézményitagokdeIegálása

- óvodai á||áshe|yek módosítása

- Pá|yázatokeIbírá|ása

Budapest, 2ot4. január 27 . E):V^il
Boroznaki ĺrp#



Beszámoló

(Boroznaki Árpád)

Budapest Főváros V|||' Kerü|et Józsefvárosi önkormányzattaI kötott megbízási szerződésben

fogla|t köte|ezettségemnek 2ot3. október hónapban az a|ábbiak szerint tettem eleget:

A HumánszoIgá|tatási Bizottság napirendjén szerep|ő e|őterjesztéseket megkaptam, a

kapcso|ódó anyagokat áttanu|mányoztam. Vé|eményemet a bizottság tagjaiva|, e|nĺjk úrraI

megosztottam, a tagok dcjntését e|ősegítettem:

- Rezsikö|tségekkeI kapcsoIatostéteIekcsökkentése

- Étkeztetés - népkonyha

- Szervezeti beszámo|ókáttekĺntése

- A Pedagógiai Intézet e|he|yezése

Budapest, foL4, január 27' ľ*-}.,k| )ł
Boroznaki A.rłád 
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Beszámoló

(Boroznaki Árpád)

Budapest Főváros V|||. KerÜ|et Józsefvárosĺ onkormányzatta| kötött megbízási szerződésben

fog|a|t köte|ezettségemnek 2oL3. november hónapban az alábbiak szerint tettem eleget:

A HumánszoIgá|tatási Bizottság napirendjén szerep|ő e|őterjesztéseket megkaptam, a

kapcso|ódó anyagokat áttanu|mányoztam' Vé|eményemet a bizottság tagjaival, e|nök úrraI

megosztottam, a tagok döntését e|ősegítettem:

- Tér koz B pályázat

- A|apítványitámogatás

- Kcjzterü|etieInevezés

- lÉler-programhoz kapcsolódójavasIat

- Magdolna negyed program

Budapest, 2oL4, )anuár 27 , o f; tlK-*-*Ł' h,.',,
doroznaki ĺrvaa 
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Beszámoló

(Boroznaki Árpád)

Budapest Főváros V|||. Kerü|et Józsefvárosi onkormányzattal kötött megbízási szerződésben

fog|a|t köte|ezettségemnek 2oL3. december hónapban az a|ábbiak szerint tettem e|eget:

A HumánszoIgá|tatási Bizottság napirendjén szerep|ő e|őterjesztéseket megkaptam, a

kapcso|ódó anyagokat áttanu|mányoztam' Vé|eményemet a bizottság tagjaiva|, e|nök úrraI

megosztottam, a tagok döntését elősegítettem:

- Nemzeti Kerékpáros Charta javas|at

- Józsefvárosi Intézményműkodtető Központ sZMsZ és aIapító okirat módosítása

- Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományáva| szerződés megkötése

- Hivata| |étszám-vá|tozásávaI kapcso|atos beszámo|ó áttekintése

Budapest, 2ot4. január 27. s);}r"ti
Boroznaki nrnáo 
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