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Tárgy: Javaslat Kozźk Ignác Tiboľ tanácsadói tevékenységének 2014' januźlr, februar és
marcius havi telj esítés ígazolástra

Előteľj esztő: Bálint Mónika, bizottságí tag
Készítette: Pálka Dóra, Szervezési és Képviselői Iroda
Leíľĺí: Pálka Dóra

A napirendet nyilviĺnos ülésen lehet tĺíĺgyalni.
A dönté s el fo gad ásáh o z e gy szeru szav azaĹtobb s é g szĹiksé ge s.

Melléklet: 1 db januĺáľ, februáľ ás március havi beszámoló

Tisztelt Humánszolgáltatási Bizottság!

I. Előzmények

A Budapest Fővaros VIII. Keľület Józsefuáľos Onkormányzata a Humánszolgá|tatási
Bízottság37l20I3. (III. 04.) szźlmíhatározatában megfogalmazoÍtjavaslata a|apjanmegbíńa
Kozźlk lgntĺc Tibort (továbbiakban Megbízott), hogy a Humánszolgáltatási Bizottság taĄa,
Bálint Mónika részére történő tanácsadói feladatokat ellássa, és vele egyedi ügyekben
egyeztesseĺ. A szerződés módosítását a Humiánszolgáltatási Bizottság f9ll20l3. (XII.19.)
számí hatáĺozatźtnak 3. pontjábanhagfia jővá 20|4. februáľ 28-ig. Tekintettel arra, hogy a
Megbízott tanácsadásfua 20|4, februaľ 28-át követően is sziikség volt, javasolható volt
megbízźsí szęrzoďésének meghosszabbítása. A HumanszoIgtl|tatási Bizottság 25l20I4.(II.2l)
szźmlí hattrozatćnak 5. pontjában hagýa jővá a megbizási szerzőđés meghosszabbítását
2014. szeptember 30-ig.

II. A beterjesztés indoka

A Megbizott feladatkĺjľébe tartozík a bizottság feladat-, és hatásköńbę tartozó döntések
előkészítés éhez és vé gľehaj tásĺíhoz sztikséges szakmai tanácsadás.



III. Tényállási adatok

A szerződést a Megbízott ajelen előterjesztés mellékletét képező dokumentum alapjáĺ2014.
január |. és 2014. március 31. közcjtti időszakban megfelelően teljesítette, ezértjavaslom a
telj esítés igazo|ás elfo gadását

IV. A dtintés tarta|mának ľészletes Ísmeľtetése

Javaslom, hogy a HumánszolgáItatási Bizottság fogadja e| az e|óterjesztés mellékletét képező
beszámolót,továbbáKozék Ignác Tibor 2013. maľcius 4. napjátőI hatályos szerzódése és a
fent hivatkozott önkormányzati ľendelkezés alapjan a polgármester írja a|á" a teljesítés
igazolást.

Nevezett szerzódés 4. pontja tekintetében a teljesítés igazo|ásźra a Humánszolgá|tatási
Bizottság javaslata a|apján a polgáľmester jogosult.

V. A dtintés célja, pénzügyi hatása

Amennyiben a Humánszo|gá|tatási Bizottság elfogadja az e|őterjesztés mellékletét képező
beszámolót, nevezet. szetződés alapjtn a Megbizott az elvégzett tanácsadói tevékenységét
nettó 55.118,. Ft+áfalhő, azaz ötvenötezer-száztízenĺlyolc forint + általános forgalmi adó/hó
megbízási díjban részesül, átutalással a teljesítésigazo|ást kcivető 15 napon belül a Megbízott
által megadott bankszám|aszámr a.

Amegbízási díj fedezete a 11101cím HB keret e|ofuźnyzaton biztosított.

VI. Jogszabályi rendelkezések

A Budapest Főváros VIII. KerĹilet Józsefuáľosi onkormányzat Képviselő-testületének a
Józsefuárosi oĺtkotmányzat 2014' évi költségvetésľől szóló 3l20I4.(II.I3.) számí
önkormányzati rendelete 17. $ (3) bekezdés b) pontja szeľint: ,'(3) A képviselő-testület
állandó bizottsógainak rendelkezéséľe álló keret havi bľuttó összege:
b) a Humánszolgáltatási Bizottság 400 e Ft"

A Budapest Fővaros VIII. Keľiilet Józsefuárosi onkotmányzat Képviselő-testiilet és Szervei
Szervęzeti és Működésí SzabáIyzataről, sző|ő 2512013. (v. 27') onkormányzati rendelęt 4.
számű mellékletének 2,3.12, pontja szeľint ,javaslatot tesz a kulan rendeletben
meghatórozott összeg erejéig - a feladat- és hatáskorébe tartozó dontések előkészítéséhez és
végrehajtásához szülaéges esetenkénti vagy az adott kaĺtségvetési év végéig terjedő
tanácsadási tevékenység ellátására és egyéb tevékenységek díjazásáľa, társadalmi (civil)
szeľvezetek támogatására, valamint ezen tevékenységek teljesítés igazolásónak és
t ámo gatás o k e l s zámolás ának elfo gadás ár a.,,

A Humánszo|gá|tatási Bizottság 25l2014.(n,2I) számt hatźlrozatának 5. pontjthan hagyĺa
jővá Koztĺr^ Ignác Tiboľ tanácsadói szeruődésének hosszabbítását'

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a mellékelt hatarozati javaslatot szíveskedjen elfogadni!



Határozati javaslat

. . . . l 20 | 4 . (IV.J 2. ). szátmt bízottsági hattlĺ o zat:

A HumanszolgáItatási Bizottság ťrgy đönt, hogy

1. javasolja elfogadásra Kozźů<Ignác Tiboľ tanácsađói tevékenységének teljesítés igazo|ásáú

20|4. januźn |-tő|f0I4. máľcius 3l-ig terjedő időszak<ĺa.

2. felkéri a polgármestert a hatźtrozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazo|ás a|áírására.

Felelős: polgármester
Hataridó : 2'01 4. május 7.

A döntés végrehajtásźivégzo szervezeti egység: Szervezési és Képviselői Iľoda

A lakosság széles kĺjrét éľintő dcĺntések esetén az e|otefiesztés előkészítojének javas|ata a
kozzététe|mődjáĺa: honlapon kozzé kell tenni

Budapest, 2014. ápľilis 9.
Bálint Mónika
bizottságitag
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Bcszá lnolĺi 20 l 4. i anu á ľ.Í'clrľuáľ ós má ľciusĺ
Humánbizottsírgi sznBęrtői muľIĺáról

.}ózseÍváľos onkoľnrányzata és Kozák Tiboľ kozött kotott negbizási szeuődésben íĺlglalt
ÍŁłladatot 2014. .ianuráľ, ĺ.ebľuáľ és lrrá.cil'ls hóna1rtran nregbízottkéltt, az alábbiak szeľint
teljesítettenr.

AzI-MP lĺülsij szakéľtő.jekérrt többszĺjľ konzultációíva| segítettem Bálint Mónika nrunkájirt.
ĺ,gy a Jőzsefváľos Önkoľmmyz'aÍának képviselő-testtilete nrellett nrűköcio I-ĺurrránszoIgáltatási
Bizotlságárrak lrenr képviselo tagjáriak a szakmai lrrunkáját hunrátlszolgáltatással kaposolatos
tólrrakcĺrokben segítettern' Iigyeztettern a7, LMP onkclľmáĺyz.ati képviselőjével a bizottság elé
beter.jesz,tett ténrákat.
ltészt vettetrt a2014-03-19 -án trrestaľtott bizottsáci iilésen.

KonzLiltációk :

2O14,01,29, -ćtll l]álint Mónika I.MP-s bizottsági tagga|

f0|4.02,03-árr Bálint Mónika LMP-s bizottsági taggal

f014' a2'20-án Bálirrt Mónika I.,MP-s bizottsági taggal a relrdkívtili ulés előtt

2014,03,18-án Bálillt Mónika LMI)-s bizottsági taggal

Javaslato|< a I-IB_el őtelli esztéseilrez:

20Í4.02.03':

1 .|. -- Á I.Jl'ulzĺillĺ. Bizoĺĺ*ság tł11yľendiének nlĺjdosíĺcIsa: a'z e\őtetjesztés ellen tecliIlikai
éľtelenrben netrr lelret kifogást tenni, ttgyalrakkoľ aggodalrrrunkat ťejezzukL<i azzal
l<apcsolatban. lrogy az onkoľnrányzat és a bizottság lratékorryan végzi-e a nruikáját alĺkoľ, Ira
csak ]ravonta egy ľendes üIése van (a testĹiletrrek és a bizottságnak is). I{a az elĺĺterjeszté.se|<
szćll^na indokolja, 'funtosnak taľtjuk ľelrdkívüIi ülések. cĺsszehívását, azorrban féiő,lrogy ezek
alkalrnáverl a nregľövidĹilő előkószítési szakasz míatt (ľelrd]ĺívüli ĺ.ilést 48 óľárr beltil ĺissze
lelret hívrri) sem ä bizottsági tagoknak, sem a bizottság rrrurrkája iľárt éľdekl odó, anyilvárrĺls
tjlósekľe ellátogató állarrrllolgáľoktrak trenr lesz elegendő ideje a felkészĹilésľe' vagy akáľ nrás
elfog|altság trriirtt lrern tudlralc eljönni az ülésľe'

1.7 , _ A.IózseJvťv,o,ĺi Kóbí.ĺ:ti,ľzeĺ"ü.g1li ggyg7ĺ.ető F(lrum besz,ánrolója: Gľatulálunk a
rnegsz,ewezett pľogľanloklroz é,s a ,,Szen'vedéTybg7ęgęke Í kezel(í eĺ.láltj rendszeľek
eĐ)tiĺ:ĺ:t1xíÍk()clćsért,, pá|yá:zathoz. Reniéljük elltlek keľetében az éľintettszakenrbeľek
együttnrt,lköclése valóban szorosabbávźiik' Isnrćtelten ťejezzukki aggodalmunkat amiatt,
hogy a Fóľutrr tagjai kÖz,üI a Kék Pont Ala1rítvány és ]lácz József nenr vesznelĺ ľészt a további
lrrulrlĺeĺ.ba-n, n:ivel nrindetr vita elleriéľc az oľszlag egyilĺ legiobb szaklnai sz,etvezetéľol van szó.



|ł'eméliĹik, hogy hasotllóan 1bll<észĺilt szakełrrbercket be lelret vonni a Fóľulrr mulrkájába.
I(ifogásoljulĺ, Irogy a keľület lakóinak iiesztő kábítószeľ-használati telrdelrciái, és a láthatĺi
közálla1rotok ellenéľc a Fóľutrr csak egy alkalonrnral taľtott ľerrdes iilćst!

2'9. Koz-.ľEn n pćůyázat.- A téľ megújulásán öľtÍIünk, azonban aggályoslrak taláIjtlk, Irogy a

;rľogľamban partneľkélrt szerepló civil szeľvezet apáLyźnat lcbonyolításáľa azt az oláh Zoltánt
bíztaneg. aki a FID]]SZ-KDNP delegáltja és koľábbi tanácsadója a l{unrárr Bizottságban.

20|4.||f.fĺ. (az ĺilós elŕĺteľiesztésci nem eléľhetőek a honlapon)

- tanáosadĺii szeľzőclések nreqlrosszabbítása és tuľisztikai adóval kapcsolatos d<intések
clőkészítése

20r4.0.03.

l .9. lrellrív.juk a 1Tg1,ę]11ńt az alapítválrytrak aľľa a tapasztalatľa, hogy a keľüIeti civil
sz,eľvezetek likviditasi pľoblénráik miatt gyakľan nem tudják teljesíterri a béľleti szeľzodéslren
vál]altakat. Mivel a Moľavcsik Alapítványnak ez a lraľnradik bédenrénye a keľĹiletben enlrelt
ve.szélye fennálllrat, ezéľt eľľe kédük íbkozottarr íigyc|elrek. E rnellętt öľülünlĺ aturak, lrogy
egy újabb kultuľáIis intezrrrénnyel gazĺlagodik a keľtilet és eľednrónyes munkát kívánurrlĺ.

?014.03.19.

l.l A tárrrogaltást ka1rott civil szeľvezetekbeszálrrolója lehetnę bővebb, alrriirez ęlőľe
elkészített kéľdóssoľľerrd is fontos lettne, az egységes elbír.ílás és at|athatőság nriatt.
]iĺlrrtos kéľdĺĺs: lrogy mit váľunk ęl beszámoló kapcsán! AzáIta!ánosan nreglrat:fuozoÍI
egyĹittnrĹikodési céIok esetében pontosítani kel| a vá]lalásokat'

l '3 A keľüIetberr több lrrint 3000 civil szerue zetvan bejegyezve, eze|< közül legalább 200
valóbalr olyan tevélĺenységetvégez^ anrely a keľület lakói szánrára rryújt segítséget, Aze\ozó
ĺĺvcl<.belr is l<ifogásoltuk.lrogy azezen szeľvezetek száĺxnátapá|yázĺi ťrĺon kínálĺ tánrogatás
nagyot] alacsony. I(éľiük, ezéľt lrogy azegyház.aksz,ćnnźĺľa felajárrlott keľetből legalább l
ni1lió foľirrtot csopor1osítsunk át a civil szrrvezetek ręszéľe. Az a|po|gćlľmesteľi keľctek
pályázati ťrtoll tcĺľĽénő eléľését pozitív kez-denrényezésnek taľtjuk, és általánosarr
kovetendőlrek gondofi uk.

l.4. Idegenĺ;oľgalmi keľet, anrely ťrjla (5 nrillió Ft) fellrasznťł,ćsáľaszálltiđo atava|yi évhez,
lrasotrlialr nagyo|l ľövicl, cle eľľe szárnítani lelretett volna. Ezt a kelętet tavaly is esetleges
nróclolr költötte el keľťrlet (úgy lrogy közben a civil szeľvezetek tálrrogatása ęnnek a t<iredéke).
Attól taľtunk, hogy a tnostatri Rezső téľľe szeľvezrtt ľendezvény célcsopoľtja nelrr a tuľisták,
hanem a kampányidőszakľa telcirrtettel a keľiilet választópolgáľai és a nrostani po|itikai
vezetés nĺĺpszeľťisĺtéséľe szolgál' A ľerrdezvétly köItségvetése eltťrlzott'

Kozák Tiboľ i *-t---_> (;*k
2014.03.19 .(ĺ-.;-n \{-.'.' \''t.*",' Ł.,.'---č....\-./


