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ELoTERJEsZTÉS

a Humánszo|gá|tatási Bizottság 2014. februáľ 3.ai ülésére

Táľgy: Javaslat dľ. Jóvér Bélĺáné megbízásí szerzodésének 2013. augusztus, szeptember,
október, november és decembeľ havi teljesítés igazolásźra

Előteľjesztő: Dt. Révész Mćtrta, a Humánszolgáltatási Bizoĺtság alelnöke
Készítette: Pálka Dóľa, Szervezési és Képviselői Iroda
Leíľó: Pálka Dóra

A napiľendet nyilvános tilésen lehet taĺgyalni.
A do nté s el fo gadás ah o z e gy szeru szav azattobb s é g s ztiksé ge s.

Melléklet: 1 db augusztus, szeptember, október, november és december havi beszĺĺmoló

Tisztelt Humánszolgáltatási Bizottság!

I. Előzmények

A Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefuaros onkormĺínyzata a HumiínszolgáItatási
Bizottság 67120|2, (II.29.) szźĺrlthatźlrozatában megfoga|mazottjavaslata aIapjánmegbíńa
dľ' Jóvér Bélanét (továbbiakban: Megbízott), hogy a Humánszolgáltatási Bizottság alelnöke,
đr. Révész MźrŁa részéte tĺirténő tanácsadói feladatokat ellássa, és vele egyedi ügyekben
egyeztessen' Tekintette| arta, hogy a Megbízottal a mfu módosított szęrzőđés 2013. februĺĺr
28-án megszĺĺnt, de a Megbízottkozremúködésére tovźtbbra is sztikség volt, javasolható volt a
megbízási szerzőđés újbóli módosítása. A szerződés módosítását a Humánszolgźt|tatási
Bizottság33l}}I3. (II.25.) számíhatáĺozatźnak 1. pontjában hagýa jővá20I3. december 31-
ig.

II. A beteľjesztés indoka

A Megbízott feladatköľébe tartoz1k a bizoÍtság feladat-, és hatáskĺitébe tartozó döntések
előkészítés éhez és vé grehaj tásához szi'iksé ges szakmai tanácsadás.

III. Tényállási adatok

A szerzőđést a Megbízott a jelen előterjesztés mellékletét képező dokumentumok alapjĺĺn
2013. augusztus I. és 2013. december 31. kĺizĺ}tti időszakban megfelelően teljesítette, ezért
javaslom a teljesítés igazo|ás elfogadását.



Iv. A döntés tĺrtalmának ľészletes ismeľtetése

Javaslom, hogy a Humánszo|gá|tatźsi Bizottság fogadja e| az e|őtefiesztés mellékletét képezó
beszámolókat, továbbá dr' Jővér Bélĺáné 2013. marcius l-jén kötött szerződés, és a fent
hivatkozott ĺinkormányzati rendelkezés a\apjén a polgáľmester íľja alá a teljesítésigazolást.

Nevezett szerződés 3. pontja tekintetében a teljesítés ígazolásźra a HumánszolgáItatási
Bizottság javaslata alapján a polgármester jogosult.

V. A diintés célja, pénzügyi hatása

Amennyiben a Humánszo|gáItatási Bizottság elfogadja az elóterjesztés mellékletét képezó
beszámolót, nevezetr módosított szeruődés a|apján a MegbízoÍt az elvégzett tanácsađői
tevékenységért bruttó 80.400.- Ft, azaz Nyolcvanezerĺégyszén forintlhő megbízźlsi díjban
részesül, átutalással a teljesítésigazo|ást kovető 15 napon belül a Megbízott áIta| megađoÍt
bankszámlaszćtmra,

Amegbízźĺsi díj fedezete a 11101cím HB keret 2013. pénzmaradványábanbiztosított.

IV. Jogszabályi rendelkezések

A Budapest Főváros VIII. Keľtilęt Józsefuĺáľosi onkormźnyzat Képviselő-testületének a
Józsefuaľosi onkoľmányzat2013' évi kĺiltségvetésľől szőIő 912013. (II. 22.) onkotmźnyzati
rendelete 16. s (3) bekezdés b) pontja szerint: ,,(3) A képviselő-testüĺet állandó bizottsógainak
rendelkezéséľe álĺó keret havi bruttó osszege.,
b) a Humánszolgáltatási Bizottság 400 e Ft,'

A Budapest Fővĺáros VIII. Kerület Józsefuáľosi onkormźnyzat Képviselő-testület és Szervei
Szęrvezeti és Mfüödési Szabá|yzatátő| szőIő 2512013. (V. 27.) oĺtkotmźnyzati rendelet 4.

szźnrlu mellékletének 1.3.15. pontja szeľint ,javaslatot tesz a kĺ;lan rendeletben
meghatározott összeg erejéig _ a feladat- és hatáskorébe tartozó dantések előkészítéséhez és

végrehajtásóhoz szül<séges esetenkénti vagy az adott kaltségvetési év végéig terjedő
tanácsadási tevékenység ellátásóra és egyéb tevékenységek díjazására, társadąImi (civil)
szeľvezetek támogatására, valamint ezen tevékenységek teljesít,és igazolásának és
tómo gatás ok el számoĺás ónak elfo gadós ára.,,

A HumánszolgáItatási Bizottság 33lf013, (II' 25.) szánĺÍlhatározatábarlhagytajóvá dr. Jóvér
BéIáĺé 24812011 (m. 02.) szźlmu határozatban elfogadott tanácsadói szeľződésének
módosítását. Megnevezett szeruodés tekintetében a teljesítés igazolásáĺa a Humánszo|gáItatási
B izotts ág j av aslata a|apj án a po 1 g áľmester j o go s ult.

Kéľem a Tisĺelt Bizottságot, hogy a mellékelt hatźxozatí javaslatot szíveskedjen elfogadni!



Hatńrozati javaslat

..'.l20I4. (II.03'). számtĺ ..... bizottságihatározat:

AHumĺínszoIgá|tatásiBizottsźĺgúgydönt,hogy

l. javasolja eltbgadásľa dr. Jovéľ Bélánéval kötött megbízásí szerzódés teljesítés igazo|ását
2013 . augusztus l-jétől 2013 . december 3 1 -ig terj ed ő időszakĺa'

2. felkéri a polgármesteľt a hatźrozat 1. pontjában foglalt teljesítés ígazo|ás a|áírására.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2014. febľuár 1 8.

A đöntés végrehajtásátvégző szervezetí egység: Szervezési és Képviselői Iroda

A lakosság szélęs körét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészítőjének javaslata a

kozzétételmőđjára: honlapon kozzé kell tenni

Budapest, 2014' január 27,
')lir)<-Ł ü.z42- ./t .. "ź,t
Dr. Révész Márta

a Humánsz oIgá|tatásí Bizottság al ęlnöke
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Beszámoló a Jozsefvárosi Önkormányzat Humánszo|gáltatási Bizottsága számärá / 1

augusztus hónapban végzett tanácsadói tevĺĺkenységről

dr. .Jóvér Béláné

A Józsefvá rosĺ onkormányzattal kotott meg bízási szerződésben fogla|taknak
2013, augusztusban az a|ábbi módon tettem e|eget:

A Humánszo|gá|tatási Bizottság MSZP-s tagjai számára tájékoztatást adtam a
2011. évi népszám|álási adatok feldolgozása után nyi|vánosságľa hozott
táb|ázatok közul a 6. vá|asztási korzetre vonatkozó adatokról.
Ezen belul is
a népesség korcsoport és nemek szerinti megoszlásáró|,
a z isko|ai végzettség szerĺntĺ je|lemzőirő|,
a csa|ádok osszetételérőĺ. különos tekintettel a 15 évesné| fiata|abb
gyerekekre.

A képvise|ő-testu|et álial tárgya|t 2013. első félévében tárgya|t oktatási ť

teruletre vonatkozó beszámo|óit ugyancsak ismtĺt áttekintettük.

Kérem a beszámolóm elfogadását.

201"3. december 17.

il n( \ V.,Itrfu.^Ł(ÜL 'VUe,'"\.J
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Beszámo|ó a Józsefvárosi Önkormányzat Humánszolgá|tatási Bizottsága számára 11szeptember - 0 '

hónapban végzett tanácsadói tevékenységről

dr' Jóvér Bé|áné

A ]ózsefvárosi onkorrnányzattaI kotött megbízási szerződéSben fogIattaknak
2013. szeptemberben az a|ábbi módon tettem e|eget:

A HumánszoIgá|tatási Bizottság MSZP-s tagjai számára véleményeztem

- ä Biztos Kezdet Gyermekház további működtetésére,

- a koĺtségvetéssel kapcsoIatos dontések meghozatalára készített javaslatot,

val a mi nt a kerĹl |eti szo| g á ltatástervezési koncepci ó fel ulvizsg á| atá ra készített
tervezetet,

Kerem a beszámo|óm e|fogadását'

2Ül"3. december 16.

,Ä-t\l'^-), \bőłÁ,*\
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onkormányzat Humánszolgáltatási Bizottsága számfu aoktóbeľ hónapba,í;o.Fbą ,Đ.' '"u ,

v égzett tanácsadói tevéke nys égrő l

dr. Jóvér Béláné

A ]ózsefvá rosi onkormá nyzattal kötott megb ízás i szerződésben fog |a|ta knak

2013. oktoberben az a|ábbi módon tettem eleget:

A HumánszoIgáľtatási Bizottság MSZP-s tagjai számára vé|eményeztern

- a ]ózsefvárosi Pedagógĺai Intézet elhelyezésére

- kĺizfogIaĺkoztatássaI kapcsolatos döntések meghozatalára

- a Hétszínvirág Napközi Otthonos ovoda vezetői pá|yázatának eĺbírálására

készített j avaslatokat,

t(éľem a beszánroĺóm e|fogadását.

2Ü13' decembeľ 16.

/'- V.'1 WeÁ*í
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Beszámoló q. Y,d,I-u Đ ' €q 
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a Józsefuáľosi onkormtnyzatHumánszolgáltatási Bizottsága számäranovember
hónapban végzetttanácíadói tevékenységĺől l ĺ

dr. Jóvér Béláné

A J ózsefvá rosi onkormányzatta| kotott meg bízási szerződésben fog Ia|ta kna k

2013' novemberben az alábbi módon tettem eleget:

A Hunránszo|gáltatási Bĺzottság MSZP-s tagjai számára véleményeztem

* a szervezetek, civĺ| szervezetek/ alapítványok elmú|t időszakban végzett
tevékenységéről készített beszámo|ókat

. a Józsefvárosi Pedagógĺai Intézet elhe|yezésére vonatkozó tervet.

Kérern a beszámolóm e|fogadását.

2013. december 16,

&. \d.i vď.afu*(
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a Józsefuárosi Onkoľm źnyzatfIumánszolgáltatási Bizottsága számáľa december nanupvuł 
ĺ

v égzett tanácsadó i tevékenységrő 1

đľ. Jóvéľ Béláné

A Józsefvárosi onko rmá nyzattaI kötott meg b ízási szerződésben fog I alta kna k

201.3' decemberben aZ alábbi módon tettem eleget:

A Humánszoĺgáltatási Bizottság MSZP-s tagjai számára véleményeztem

- a kerü|eti áltaĺános iskolák felvételi körzetének változtatásáľa kószített
javaslatot

- a Bursa Hungärica Felsőoktatási osztĺindĺjpályázatra érkezett pá|yázatokat

^ a 2074, évi kotségvetés terhére ęlőzetes köte|ezettségválla|ásokra készített
javasl atot,

- A Vajda Péter utcai iskola területén az ĺ..,|,"C sportsátor Üzemeĺtetési
fe|adatainak e|Iátiására készĺtett e|őterjesztést.

Kérem a beszámolóm elfogadását.

2CI13. december 16. 
t
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