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ELoTERJESZTÉS

a Humánszo|gáitatási Bizottság 2014. februáľ 3-ai ülésére

Tárgyz Javaslat Szentes Beatrix megbízási szerzođésének 2013. december havi teljesítés
igazo|ásźlra

Előterjesztő:Zęntaioszkár,aHumánszolgáItatásiBizottságęlnöke
Készítette: Pálka Dőra, Szervezési és Képviselői Iľoda
Leíľó: Pálka Dóra

A napiľendet nyilvános tilésen lehet taľgyalni.
A dönté s e l fo gadás ráh o z e gy szerú szav azaĺ1öbb sé g s zfü s é ge s.

Melléklet: 1 db decembeľ havi beszámoló

Tisztelt Humánszolgáltatási Bizottság!

I. Előzmények

A Budapest Főváros VIII. Keľtĺlet Józsefuaľos onkormźnyzata a Humánszo|gáItatási
Bizottság 32l20I3. (II. 25.) szźtmt hatttrozatának 3. pontjában megfogalmazott javas|ata
alapján megbína Szentes Beatrixot (továbbiakban Megbizott), hogy a Humĺĺnszolgáltatási
Bizottság elnöke, Zentaí oszkár részére tcjľténő tanácsadói feladatokat ellássa, és vele egyedi
ügyekben egyeztessen.

II. A beterjesztés indoka

A Megbízott feladatkörébe 1'artoz1k a bizottstlg feladat-, és hatáskörébe l.artozó döntések
elokészíté séhez és vé grehaj tás źlhoz szukséges szakmai tanácsadás.

III. Tényállási adatok

A szęrzőđést a Megbízott ajelen előteľjesztés melléklętét képező dokumentum a|apjźn2013.
december 1. és 2013. december 31. kĺjzötti időszakban megfelelően teljesítette, ezért javas|om
a telj esítés igazo|ás elfo gadását.



Iv. A dtintés tartalmának részletes ismertetése

Javaslom, hogy a Humánszolgáltatási Bizottság fogadja e| az eloterjesztés mellékletét képező
beszámolókat, továbbá Szentes Bearixszal 2013' maľcius l-jén kötött szerzódés, és a fent
hivatkozott önkormányzati rendelkezés a|apjźn a polgáľmester írja alá a teljesítés igazolást.

Nevezett szetzođés 4. pontja tekintetében a teljesítés igazolásźtra a Humánszolgá|tatásí
BizoĹtság javaslata alapjárl a polgar:rnesĹeľ jogosult.

V. A diintés célja, pénzĺĺgyi hatása

Amennyiben a Humánszo|gźitatási Bizottság elfogadja az e|őterjesztés mellékletét képező
beszámolót, nevezet. szerzőđés a|apján a Megbízott az elvégzętt tanácsadóí tevékenységéľt
bruttó 40.856,- Ft/hó, azaz negryenezer-nyolcszázotvenhat forint/hó megbízási díjban
ľészesül, átutalással a teljesítésigazo|ást követő 15 napon belül a Megbízott által megadott
bankszámlaszámĺa.

Amegbizási díj fedezete a 11101cím HB keľet 2013' évipénzmaraďványában biztosított.

IV. Jo gszabályi ľendelkezések

A Budapest Főváros VIII. Kertilet Józsefuárosi onkormtnyzat Képviselő-testületének a
Józsefuárosi onkormányzat 2OI3. évi kĺiltségvetésľől szőIő 912013. (II. 22.) oĺtkotmányzati
ľendelete 16. $ (3) bekezdés b) pontja szeľint: ,'(3) A képviselő-testület állandó bizottságainak
rendelkezésére ólló keret havi bruttó összege:
b) a Humánszolgáltatási Bizottság 400 e h,t,'

A Budapest Fővaros VIII. Kenilet Józsefuáľosi onkormźnyzat Képviselő-testület és Szervei
Szewezeti és Működési Szabá|yzatźnő| sző|ő 2512013. (V. 27.) önkormányzati ľendelet 4.
számu mellékletének 2.3.12. pontja szeľint ,javaslatot tesz a kalan rendeletben
meghatórozott összeg erejéig - a feladat- és hatáskaľébe tartozó dantések előkészítéséhez és
végrehajtásához szül<séges esetenkénti vag az adott koltségvetési év végéig terjedő
tanácsadási tevékenység ellátására és egyéb tevékenységek díjazására, társądalmi (civil)
szervezetek támogatásóra, valamint ezen tevékenységek teljesítés igazolásának és
támogatós ok eĺszámoĺás ának eĺfogadás ára.,,

32/2013. (II. 25.) Humánszo|gáLtatási Bizottság hatźtozata, amelyben elfogadta aMegbízott
tanácsadói tevékenységre vonatk ozo megbízási szerzódést.

Kéľem a Tisztelt Bizottságot, hogy a mellékelt hatźrozatijavaslatot szíveskedjen elfogadni!



řĺatá.ľozati javaslat

'.../20|4. (II.03.). szźtmis' bizottsági határozat:

AHumanszo|gáItatásiBizottságúgydtlnt,hogy

l. javasolja elfogadásra Szentes Beatrixszal kötött megbízási szerzóđés teljesítés igazoIását
2013. december l-jétől 20113. december 3 1-ig terjedó idoszakĺa.

2. felkéri a polgármestęrt a hatátozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazo|ás aléirásáľa.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2014, februar 18.

A dcjntés végrehajtásátvégzo szęrvezeti egység: Szervezési és Képviselői Iroda

A lakosság széles kdrét éľintő döntések esetén az előteqesztés előkészítőjéĺek javas|ata a
közzététe|mődjáĺa: honlapon kozzé kell tenni

Budapest, 2014. január 27 .
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Zentai oszkár

a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke
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Beszámo|ó

(Szentes Beatrix)

-Budapest Főváros V|ll' Kerü|et Józsefvárosi Önkormányza|ta| kötott megbízásĺ
szerzodésben foglaltaknak megfe|elően kötelezettségemnek 2013. -december-
hónapban az alábbiak szerint tettem e|eget:

A Humánszo|gá|tatási Bizottság napirendjén szereplő e|őterjesztések anyagait
áttekĺntettem és konzu|tá|tam Zentai oszkár elnök Úrra| aza|ábbi témakörökben:,

,/ - JavasIat a Józsefuárosi Szociá|is Szolgá|tató és Gyermekjó|éti Központ
aIapdokumentumainak elfogadására

Javas|at a Bu rsa H u n garica Fe|sooktatási Öszto ndl1pá|yázat e| bírálására

Javas|at a kozösségi e||átásokhoz való hozzáférés biztosítására

./ Javas|at fedezet biztosítására a Biztos Kezdet Gyerekház működéséhez

Budapest 2014.01.27.

Szentes Beatrix


