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Budapest Főváľos VIII. keľĹil et J őzsęfv árosi onkorm ányzatKépviselő-testületének
Humánszolgáltatási Btzottsága

/, G.,..sz. napiľend

ELoTERJESZTÉS

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

Tárgy: Javaslat Kozźů<Igĺác Tibor megbízásí szerzőďésének 2013. decembeľ havi teljesítés
igazo|ásttta

E lő teľj esz tő z B áIint Mó ni ka, bizottsági tag
Készítette: Pálka Dóra, Szervezési és Képviselői Iroda
Leírőz Pálka Dóra

A napirendet nyilvános ülésen lehet targyalni.
A dönté s el fo gadás ĺáh o z e gy szeríi szav azaÍÍobb s é g szüks é ge s.
Melléklet: 1 db decembęr havi beszĺímoló

Tisztelt HumánszolgáItatási Bizottságl

I. Előzmények

A Budapest Főváľos VIII. KerĹilet Jőzsefvźnos onkormányzata a Humánszo|gá|tatási
Bizottság 37l20I3. (III. 04.) szźlmuhatározatźlban megfoga|mazotÍjavaslata a|apjánmegbina
KozźJ< Ignác Tibort (továbbiakban Megbízott), hogy a Humánszolgáltatási Bizottság taĄa,
Bálint Mónika tészéte történő tanácsadói feladatokat ellássa, és vele egyedi tigyekben
egyeztessen.

II. A heterjesztés inĺ|oka

A Megbízott feladatkörébe lartozik a bizottsáry fe|ađat-, és hatáskĺjrébe tartozó döntések
előkészítés éhez és vé gľehaj tásához szfü séges szakmai tanácsadás.

III. Tényállási adatok

A szerződést a Megbízott ajelen előterjesztés mellékletét képező dokumentum a|apján2013,
december 1. és 2013. decembeľ 31. kc'zötti időszakban megfelelően teljesítette, ezért javaslom
a telj esítés igazo|ás elfo gadását.



Iv. A döntés tzrta|mának ľészletes ismertetése

Javaslom, hogy a HumĺĺnszolgáItatásiBizottság fogadja e| az e|oteĄesztés mellékletét képezó
beszámolót, tovźhbá Kozák lgnác Tiborral 2013. maľcius 4-én kötött szetzođés, és a fent
hivatkozott ĺinkormányzati rendelkezés aIapjźn a polgármester íľja alá a teljesítés igazolást.

Nevezett szerzőđés 4' pornja tękintetében a teljesítés igazolrźĺsfua a Humiínszolgá|tatási
Bizottság j avas|ataa|apjźn a polgáľmesteľ jogosult.

V. A döntés célja, pénzügyi hatása

Amennyiben a Humánszo|gá|tatási Bizottság elfogadja az e|őterjesztés mellékletét képezó
beszámolót, nevezett szerződés a|apján a Megbizott az e|végzett tanácsadói tevékenységért
nettó 55.118,- Ft+áfalhő, azaz ĺjtvenötezer-száztizenrlyolc forint + általános forgalmi adőlhő
megbizási díjban részesül, átutalással a teljesítésígazolást követő 15 napon beltil a Megbízott
áItaI me gadott b ankszám laszámr a.

Amegbízźlsi díj fedezete a11101cím HB keľet 2013. évipénzmarađvźnyában biztosított.

VI. Jogszabályi rendelkezések

A Budapest Főváros VIII. Keľület Józsefuaľosi onkormányzat Képviselő-testiiletének a
Jőzsefvárosi onkormányzat 2013' évi költségvetésről sző|ő 9l20L3. (II. 22) ol.kormźnyzati
rendelete 16. $ (3) bekezdés b) pontja szerint: ',(3) A k,épviselő-testület áIlandó bizottságainak
rendelkezésére álló keret havi bruttó osszege:
b) a Humánszolgáltatási Bizottság 400 e Ft,'

A Budapest Főviĺros VIII. KeľĹilet Józsefuĺíĺosi onkormźnyzat Képviselő-testĹilet és Szervei
Szewezeti és Működési SzabáIyzatátőI sző|ő 2512013. (V. 27.) önkormtnyzati rendelet 4.

számu mellékletének 2.3.12. pontja szeľint ,javaslatot tesz - a kalan rendeletben
meghatározott osszeg erejéig _ a feladat- és hatóskarébe tartozó datések előkészítéséhez és
végrehajtásához szül<séges esetenkénti vagy az adott koltségvetési év végéig terjedő
tanócsadósi tevékenység eĺĺátására és egłéb tevékenységek díjazósára, tdľsadalmi (civil)
szeľvezetek tdmogatására, valamint ezen tevékenységek teljesítés igazolásának és
t ámo gatá's ok el'g zámol ás ának elfo gadás ára.,'

37l20I3' (III. 04.) HumánszolgáItatásiBízottsźĺghatźrozata' amelyben elfogadta aMegbízott
tanácsadói tevékenységľe vonatko ző megbízási szerződését.

Kérem a Tisaelt Bizottságot, hogy a mellékelt hatźľozatijavaslatot szíveskedjen elfogadni!



Határozati javaslat

..'.12014. (II.03.). sztlmt ..bizottsági határozat:

A Humánszo|gáItatási Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásra Kozźklgnác Tiboľral kötött megbízási szęrzođés teljesítés igazolását
2013, december I-IóI20I3. decembeľ 3l-ig terjedő ídőszak<ra.

2. felkéti a polgaľmestert a határozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazoIźs aIáírására.

Felelős: polgármesteľ
Határiďő: 2014. február 1 8.

A döntés végĺehajtásátvégzo szervezeti egység: Szervezési és Képviselői Iľoda

A lakosság széles kĺjľét érintő döntések esetén az előteľjesztés előkészitőjének javasIata a

kozzététe| módjára: honlapon kozzé kell tenni

Budapest, 2OI4. jarruár f9 '

Bálint Mónika
bizottságitag
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Beszámoló 2013. decemberi Humánbizottsági szakértői munkáľól

Józsefuaľos onkormányzataésKozźl<Tibori között kötött megbízási szeruódésben foglalt
feladatot 2013. december hónapban megbízottként az alabbiak szeľint teljesítettem.

Az LMP ktĺlső szakértőjeként konzultációival Bálint Mónikának, Józsefvaľos
onkoľmányzatźnakképviselő-testiilete mellett miĺködő HumĺĺnszolgáItatásiBizottstrytnak
nem képviselő tagjanak a szabnai munkáját humánszol gá|tatássa| kapcsolatos témaköľĺjkben
segítettem.

Részt vettem a 20 13 - 12-02 - aÍI me glaľtott bizottsági ülésęn.

Konzultáció:

2013.11.30-an Bálint Mónika LMP-s bizottsági tagga|

2013' 12.17.-én konzultáltam Bálint Mónika LMP-s bizottságitaggal

Véleménye ztem a fel soľo lt előterj esztéseket :

2.I Az Átmeneti gazđáIko dás előterj esztést

2.6 Ferencvárosi Torna club megállapodást

lť"}>rŁ
KozźkTibor
2014.0r.28


