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Készĺilt: A Humánszo|gáitatási Bizottság 2013. decembeľ 19.én (csůitiĺľttik) 14'00 óľakoľ
a J ózsefv álrosi Polgármesteľĺ Hivatal

(Bp. VIII.' Baross u. 63.67.) III. emelet 300-as tfugya|őjában megtartoft7. ľendkívüli
üléséľől

290/2013.(XII.19.) sz. HB határozat (8 igen.0 nem szavazattal. 0 tartózkodás mellett)

I. Átľuházotthatáskörbenmeehozhatódöntések:

1. Javaslat a Humánszolgáltatásĺ Bizottság tevékenységéhez szükséges
tanácsadói tevékenység e||átásá.ľa vonatkozó megbízási szeľződések
mĺódosítására
El őterj e szt o : Zentai o szkár - a Humán szolgá|tatźls i B izotts ág elnö ke
(írásbeli előterj esztés)

I. Átľuházott hatásköľben meehozható diintések:

Napiľend vl. pontja: Javaslat a Humánszolgáltatási Bizottság tevékenységéhez
szůikséges tanácsadói tevékenység el|átására vonatkozó megbízási
szeľződések módosításáľa
Előterjesztő: Zęntai oszkár _ a Humánszolgźůtatási Bizottság elnöke
(íľásbeli előterj esztés)

291I2013.(XII.19.) sz. HB határozat (8 igen" 0 nem szavazattal. 0 taľtózkodás mellett)

A Humánszolgáltatási Bizottság úgy đönt, hogy figyelemmel a 20|4. évi átmenęti
gazđá|kođásról szóló 5212013. (XII.19.) önkormányzatírenđe|et 5. $ c) pontjában foglaltakĺa

1. javasolja a polgármesteľnek tanácsadói tevékenység el|átására vonatkoző megbízási
szeruődés meghosszabbítását dr. Jóvér Bélanéval 2014. februaľ 28-íg, bruttó 80.400.-
Ft/hó,azazĺyolcvanezer-négyszázforint/ľrómegbízásidíjéľt.

2. javasolja a polgáľmestęľnek tanácsadói tevékenység e|Iátásźra vonatkoző megbízásí
szerződés meghosszabbitását Máté Andľással 2014. februĺĺĺ 28-ig, bruttó 40.856.-
Ft/hó,azaznegryenezeľ-nyolcszźnotveĺlhatf orintlhőmegbízásidíjért.



j avasolj a a polgármesternek tanácsadói tevékenysé g eLIttásźľa vonatkozó megbízási
szerzođés meghosszabbitását Kozttk Igntrc Tiborral 2014. febľuár 28-ig, bruttó
55.118.- Ft/hó, azazotvenotezer - szźĺztízenrryolc forint/hő megbízźlsi díjért.

javasolja a polgármesteľnek tanácsadói tevékenység e||átástra vonatkozó
megbízźsi szerzođés meghosszabbítását Boroznaki Arpáddal 2014. február 28-ig,
bruttó 59.t99.- Ftlhó" azaz otvenkilencęzęr-százkilencvenkilenc forint/hó
megbízási díjért.

j avasolj a a polgármesternek tanácsadói tevékenysé g e||átásźra vonatkozó megbízásí
szerződés meghosszabbítását Szentes Bęatrixszal 2014. február 28-ig, bruttó 40.856.-
Ft/hó, azaz Ne gyv enezęt - ny o|cszázoťvenhat forint/hó megbízásl díj éĺt.

felkéri a polgĺĺrmesteľt a hatźlrozat 1-5. pontja szerinti megbizási szerzőđés
mó do sítások a|áír źsźr a.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. đecember 31.

A dtintés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Szeľvezési és Képviselői Iroda

Budapest, 2013. december 19.
Zentai Oszkár s. k.

elntik

A jegyzőkiinyvi kivonat hĺteles:
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A j egýzőktinyvi kivonatot készítette:
Agócs Zsanett Rita ügyintéző


