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Tisztelt HumánszolgáItatási Bizottságl

I. Előzmények

A Budapest Fővłíros VIII. Kenilet Józsefiĺiíros onkoľmĺán yzata a Humiínszo lgáltatásiBizottság 25/2014'.(II. 2|ł 
',ałi-ny*21^:á!?k o].iä"uauan- megfog aimazoti javaslataalapjan megbízta 

''ĺ'i"l."'y 'łä.ĺ"*t itii'a,9ui"l.u* vĺšěay9o1, hogy aÍ1umánszo'gáttatásiBizottság elnĺike, Zentai ośzkar;.'d töľténő tana"suJäi felad,atokatellássa, és vele egyediłää:ľff"'#i:ä:ä ĺ' yesaiáś|-,)",,aaes zolą. iarcius 1. napjźnallépett hatáIyba, és

II. A beterjesztés indoka

A Megbízott feladatkcjrébe tartozik 
^ ^2,:^"::uĘ 

feladat-, és hatáskö rébe tartozo dcĺntésekelőkészítéséhezés"egtehajtasáhš)J.:ĺi.eg..szakmaitanácsadás.



III. TényáIlási adatok

A szerződést a Megbízott ajelen előterjesztés mellékletét képezo đokumentum alapján2014.
maľcius I. és 2OI4. március 31. közĺjtti időszakban megfelelően teljesítette, ezértjavaslom a
telj esítés ígazoIás elfo gadását.

Iv. A dtintés tarta|mának részletes ismertetés

Javaslom, hogy a HumánszolgáItatásiBizottsétg fogadja e| az eloteqesztés mellékletét képező
beszámolót,továbbá Muľakĺlzy Adrienn 2014. máĺcius 1. napjától hatályos szerzodése, és a
fent hivatkozott önkormźnyzati rcĺde|kezés alapjrán a polgármesteľ íľja aIá a teljesítés
igazolást.

Nevezett szeruődés 4' poĺtja tekintetében a teljesítés igazolźsára a HumĺĺnszoIgáItatási
Bizottság javaslata a|apjáĺ a polgármester jogosult.

V. A döntés célja, pénzügyi hatása

Amennyiben a Humánszo|gáItatási Bizottság elfogadja az e|őterjesztés mellékletét képező
beszámolót, nevezett módosított szerzőđés a|apjarl a Megbízott az eIvégzett tanácsađői
tevékenységért bruttó 40.856,- FtJhő, azaz negyvenezer-nyo|cszázötvenhat foľint/hó
megbízási díjban részesül, átutalással a teljesítésigazo|ást követő 15 napon belül a Megbízott
źita| me gaďott b ankszám |aszámr a.

Amegbízási díj fedezete a 11101cím HB keret előirźnyzaton biztosított.

VI. Jogszabályi ktiľny ezet

A Budapest Főváros VIII. Kertilet Józsefuarosi onkormźnyzat Képviselő-testtiletének a

Józsefuaľosi onkormányzat 2014. évi költségvetésľől szóló 3l20I4. (II. 13.) számu
onkormanyzati ręĺđeletę 17. $ (3) bekezdés b) pontja szeľint: ,'(3) A képviselő-testület
ĺźllandó bizottsógainak rendelkez,ésére álló keret havi bruttó osszege:
b) a Humónszolgáltatási Bizottság 400 e Ft"

A Budapest Fővaros VIII. KerĹilet Józsefuárosi onkormtnyzat Képviselő-testület és Szervei
Szervezeti és Miikĺjdési Szabá|yzatárő| szőIő 2512013. (V. 27.) oĺ:/ľlormźnyzati rendelet 4.

szźtní mellékletének 2.3.12. pontja szerint ,javaslatot tesz a kalon rendeletben
meghatározott osszeg eľejéig - a feladat- és hatáskorébe tartozó dantések előkészítéséhez és
végrehajtásához szülaéges esetenkénti vągy az adott kahségvetési év végéig terjedő
tanácsadási tevékenység ellótására és egyéb tevékenységek díjazására, társadalmi (civil)
szervezetek támogatására, valamint ezen tevékenységek teljesítés igazolásának és

támo gatás o k elszámolás ának elfo gadás óľ a.,,

A Humánszo|gźůtatási Bizottság 25|20I4.(I,2I) számthattrozatźnak 6. pontjábmhagyta
j óvá Muraközy Adľienn tanácsadói szerzőđésének megkötését.

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



}Jatá.ľozati javaslat

. . . . . ., l 20 | 4 . (Iv'22.)' számí bizottságí határ ozat..

A HumánszolgáItatási Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásra Mrľakĺĺzy Adrienn tanácsadói tevékenységének teljesítés igazo|ását
2014. marcius 1-jétől 2014. maľcius 31-ig terjedo időszakĺa.

2. felkéri a polgáľmestert a hattrozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazolás a|éirtsfua.

Felelős: polgármesteľ
Hatĺáľidő: 2014. május 7.

A döntés végľehajtásátvégzó szervezeti egység: Szervezési és Képviselői lroda

A lakosság széles körét érintő döntések esetén az e|őterjesztés előkészítőjének javaslata a
kozzététe|mődjźlra:honlaponkozzékelltenni

Budapest, 2014. április 14.

7*3, o-ł-za-lz-
Zentai oszkĺíľ

a Humánszolsáltatási Bizottsás. elnöke

rÉszÍrBrľp: SzpRvezÉSIÉsKÉPVISELoIIRoDA 5q'0 ľ

LpÍnľ,ą.: PÁrre. Dina, SzľRvezÉSI ÉS KÉPvIS ĺĺoĺlľooĺ ,({L

PÉNzÜcu FEDEZETET lcÉNypl-/tĺBM IGÉNYEL, IGAZoLÁS: ]l ĺ0l u|v}
Jocl rorĺľRorr:

EI-I-ľNonfzľa: ľłyÁ/fuj-ĺ
ĺt,l/ 1,/uu;ł.-, " {/,.Vl . 

/ĺ-oR. MÉszÁn'Tľ 
/ 201/, ÁPR ĺ 5.

ĺovÁrĺecyre:
-7 t ,/ //U-,('9łJ-, ćl--

ZENTAI oszrÁn
ł HuirĺÁNszoLGÁLTATÁSI BIZoTTSÁG ELNoKE

ZTÉSRE*,.Ę'os,



Beszámoló

A B udap e s t Józ s e fu áro s i onkormány zat Humánszolgźĺ|tatás i B iz ott s ág r é szér e

v égzett tanácsadói tevékenységľől

2014. máľcius hónapban

A Budapest Józsefuárosi onkormányzat (székhely: 1082 Budapest, Baross u.

63-67.; képviseli: dr. Kocsis Máté polgármesteľ), mint megbíző és M-u.ľ-ékĺiz.y

Ądľięnn mint megbízoÍt közott megbízási szerzőďés jott létre a Józsefuárosi

onko rm án y zat Humánszolgźůtatási B i zott s ág a r é szér e tö ľténő tanác s ad ó i

feladatok, valamint a bizottság elnökének munkáj a segítésére.

A megbízás tárgythan a megb íző részéről utasítás adásárajogosult: Zentai

oszkár elnök.

Március hónapban elvégzett feladatok:

Javaslat a Guisto-Kamara MűvészetiKozhasznú Nonprofit Kft, 2013. évi

tevékenys é géľől sző|ő b eszámo l ó el fo gad ásár a:

A b eszźlmo|ő a|apj án hangsúlyo zottan fi gyel emb e vehető, ho gy 20 1, 4 . évb en

több alkalommal résztvehessen a Kft. alőzsefvtĺrosi onkoľmányzat

rendezvényein.

Javaslat a Tudományos Ismeľetterjesztó Társulat 2013. évi tevékenységéről

szőIő beszámoló elfogad ástlra:

A tudományos ismeretterjesztési feladatkör és a felnőttképzés tital akerület

számára számos hasznos és a helyi kultuľát színesítő tevékenységek

Iétrehozátsáról és fenntartástlrőI gondoskodik a TIT.



Javaslat PáIyázati felhívás közzétételéľe civil szervezętek, művészek és

sportolók, egyhtlzak, egyhźzi szewezetek, nemzetiségi cinkormányzatokfDI4.

évi támog atása érdekében:

Tanácsadóként telj es mértékbe n ttlmo gatom a j ózsefu árosi lako sok éľdekében

készült páIyázatok e|bíráLźlsát a közösség kulturális és sporttevékenységei

eľősítése kapcsán.

Javaslat a TIT Kossuth Klub Egyesület2013.II. felévi tevékenységérőL szóló

beszámo 1ó elfo gad ásźra:

A Kossuth Klub igen ľészletes és releváns beszámolót nýjtott be működéséről

Humáns z olgáItatási B izotts á g sztlmár a.

Személyesęn ľészt vettem a Bizottság:

2014. februźr 21'.,

2014. március 03., és

2014. máľcius 19-ei ülésein.

A fentiekben fo glaltaknak me gfelelően kéľem beszámolóm elfo ga ďását.

Budapest, 20 14.ćLprilis 1 4.

Muraközy Adrienn


