
Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuáľosi onkormźnyzatKépviselő.testületének
Humánszolgáltatási Blzottsága

| [/ĺ
, ,.'ĺ.!.'|,' .s,.napirend l l

?BT?ŁLR€Śt.'rgsELOTERJESZTES

a Humánszolgáitatási Bizottság 20|4. május 12.ei üIéséľe

Tárgyz Javaslat tanácsadói szerzódésekkel kapcsolatos döntések meghozata|źra

Előteľjesztőz Zentai Oszkźt, a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke
Készítette: Pálka Dőra, Szęrvęzési és Képviselői Iroda
Leíľó: Pálka Dóra

A napiľendet nyílt ülésen kell tĺíľgyalni.
A donté s elfo gadás áh oz e gy szera szav azaÍtobb sé g sztik sé ge s.
Melléklet: 1 db megbízási szerzódés teľvezet

Tisztelt Humánszolgáltatási Bizottság!

I. Előzmények

A Budapest Főviáľos VIII. Kerület Józsefuĺíĺos onkormányzata a Humiínszo|gźůtatási
Bizottság 32120|3. (II. 25.) számí hatfuozatźnak 3. pontjában megfogalmazott javas|ata
alapján megbína Szentes Beatľixet (továbbiakban Megbízott), hogy a Humánszolgáltatási
Bizottság elnöke, Zentai oszkríľ részére történő tanácsadói feladatokat ellássa, és vele egyedi
ügyekben egyeztessen. A szerződés módosításźú a Humĺĺnszo|gá|tatási Bizottság 29Il20|3.
(XII.19.) szátmú'hatźrozatźnak 5. pontjábanhagýajővá20l4. február 28-ig. Tekintettel arra,
hogy a Megbízott tanácsadásaruZ}l4. február Z$-átkovetően is szükség volt, javasolható volt
megbízási szerződésének meghosszabbítása. A Humiínszolgá|tatási Bizottság 25|20I4.(II,2I)
számu határozatźnak 3' pontjában hagyta jővá a megbízźsí szerződés meghosszabbitźsźú
2014. szeptember 30-ig.

II. A beterjesztés indoka

A tanácsadói tevékenység e|Iátásáĺa kötött szerzođés kĺizcis megegyezéssel t<jľténő
megsziintetéséről, valamint új tanácsadói tevékenység ellátására szőIő szetzőđés megkötéséről
a Tisztelt Bizottság jogosult dönteni'

III. Tényállási adatok

Szentes Beatrix tanácsadói kĺjzremfüödésére aTisztelt Bizottság munkájában a továbbiakban
nincs sztfüség, továbbá indokolt tanácsadói szerzőďés keretében HarkáIy Erika bevonása a
tanácsadói tevékenységbe.



IV. A döntés taľtalmának ľészletes ĺsmeľtetése

Javaslom Szentes Beatľix megbízási szeruodéséĺek 2014. május 3l-ei hatállyal töľténő

felmondását a módosításokkal egységes szetkezętbe foglalt megbízźsí szerzóđés közĺis
megegyezéssęl történő megszĹintetését, továbbá javaslom új tanácsadőí megbízás megkötését
Harkály Erikával z}|4'jrllnirrs 1-től _ tekintettel az cinkoľmányzati vá|asńások napjának nem
ismeretére _ 201 4. szeptember 30. napjáig.

V. A diintés célja' pénzügyi hatása

Haľkály Erika tewezętt megbizási díja megegyezík az onkormányzat és Szentes Beatrix
között fennálló hatályos szerzőđésben foglalt megbizási díjja|, amely bruttó 40.856,- Ft/iő,
amennyiben a T. Bizottság elfogađja az e|őtetjesďés mellékletét képezó tanácsadói
tevékenység e||átásźtta vonatkozó megbizźsi szetzodés-tervezetet, akkoľ a fe|használt összeg
tekintettel Szentes Beatrix megbízási díjáranem módosul, vagyis T. Bizottság rendelkezésére
álló keľetösszeg tekintetében van fedezet.

Amegbizási díj fedezete a 11101cím HB keret elóirźnyzaton biztosított'

IV. Jogszabályi rendelkezések

A Budapest Főváľos VIII. Keľület Józsefuĺírosi onkormźnyzat Képviselő-testiiletének a
Józsefuaľosi onkoľmtnyzat 2014. évi költségvetésľől sző|ő 3l20I4. (II. 13') önkormźnyzati
rendelete 17. $ (3) bekezdés b) pontja szerint: ,'(3) A képviselő-testület dllandó bizottságainak
rendeĺkezésére álló keret havi bruttó osszege:
b) a Humánszolgóltatási Bizottság 400 e Ft,'

A Budapest Főváros VIII. Keriilet Józsefuĺíľosi onkormtnyzat Képviselő-testtilet és Szervei
Szervęzeti és Mtĺködési Szabźůyzatfuő| sző|ő 2512013. (V. 27.) onkormźnyzati ľendelet 4'
szźlmu mellékletének 2.3.12. pontja szeľint ,javaslatot tesz a kalon ľendeletben
meghatározott osszeg erejéig _ a feladat- és hatóskoľébe tartozó danések előkészítéséhez és

végrehajtásóhoz szülaéges esetenkénti vagy az adott kahségvetési év végéig terjedő
tanácsadási tevékenység ellótására és egyéb tevékenységek díjazósára, társadalmi (civil)
szervezetek tdmogatásdra, valamint ezen tevékenységek teljesítés igazolásának és

tómo gatás ok el számolós ának elfo gadás ára',,

A Humánszolgá|tatási Bizottság 25l20l4,(il.2l) számt hattrozatának 3' pontjábarl hagyila
j óvá Szentes Beatľix tanácsadói szerzodésének hosszabbítását'

Kéľem aTísńeLt Bizottságot, hogy a melIékelt határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni!



H:atároza;ti javaslat

. . . . l 20 I 4. ry' 1 2. ). szźtmu bizottsági hatźľ ozat..

AHumánszolgá|tatásiBizottságúgydcint,hogy

1. javasolja Szentes Beatrix tanácsađói tevékenység e||átására vonatkozó megbízási
szerz,óďésének ktjztjs megegyezéssel ĹtjrĹénő megszÍ.irrtetéséL}}l4, rllájus 31-ei hďállyal.

Felelős: polgármester
Hatarido 20I 4. május 1 2.

2. fe|kéti a polgĺíľmestert, hogy az I. pontban meghatźltozottak szerint kezdeményezze az
onkormanyzat és Szentes Beatrix közĺjtt fennálló tanácsadói tevékenység eIIátására
megkötĺltt megbízási szeruődés közös megegyezésselt<irténő megsziintetését.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2014. május 31.

A dĺjntés végrehajtásźrtvégző szqvezeti egység: Szervezési és Képviselői Iroda

A lakosság széles körét érintő döntések esetén az elóteqesztés előkészítőjének javaslata a
kozzététe| módjára: honlapon kozzé kell tenni

. . . . l 20 t 4. (V. 1 2. ). számu bizotÍsági határ ozat:

A Humĺánszo|gáItatási Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja tanácsadói tevékenység ellátásáĺa vonatkozó megbízási szerzodés megkötését
Harkály Erikával 2014. június |-tol2014. szeptembeľ 30-ig, bruttó 40,856,- Ftftlő, azaz
negyvenezernyolcsztn< jtvenhatfoľint/hómegbízásiďíjéÍt'

Felelős: polgármester
Határidti : 20I 4. május 1 2.

2, felkéľi a po|gármestert a határozat l. pontjában foglalt, az e|őtefiesztés mellékletét
képező tanácsadói tevékenység e||átásźra vonatkozó megbízási szerzőđés megkötésére
Harkály Erikával.

Felelős: polgármester
Hataridő: 20|4. május 31.

A döntés végľehajtásźúvégző szervezeti egység: Szervezési és Képviselői Iľoda
A lakosság széles köľét érintő dĺjntések esetén az e|óterjesztés előkészítőjének javas|ata a
közzétételmődjára honlapon közzé kell tenni

Budapest, 20|4. május 7. ű-Z,7f-.-2----
Zentai oszkĺáĺ

a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke
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MEGBÍZÁSI SZERZooBs
tanácsadĺĺi tevékenység e||átásír a

amely létrej ött egyrészrőI
Budapest Főváros VIII. Keľület Jĺózs efu áľosĺ Önko rmány zat
képviseli: Dr' Kocsis Máté polgármester
székhely: 1082 Budapest, Baľoss u.63 _ 67,
ađő szárn: I 57 3 5 7 1 5 -2 - 4f
KS H stati s ztikaí szźmlj e| : l 5 7 3 57 I 5 -8 4 | | -3 2 I -0 I
törzskönyvi azonosító szám: 7357 t5
továbbiakban mint Megbíző,

másrészről
Haľkály Erika
sztiletési hely, idő: Budapest, 1974.07.04.
lakcím: 1086 Budapest, Karácsony Sándoľ u. 4. fsń..9'
adőszán: 8392656032
bankszáml aszám: 1 0 9 1 8 00 1 - 0 0 0 00044- 620 8 0 0 0 8

TAJ szám: 081 283 170
továbbiakban mint Megbízott
ktjzött amai napon aza|ábbi feltételekkęl:

1.

2.

A Megbízó a Humánszo|gá|tatásí Bizottság ..,,..l20I4' (V. 12.) számű határozatźtban
megfogalmazott javaslata alapjźn megbizza a Megbízottat a Humiánszolgá|tatási
Bizottság elncjke részére töľténő tanácsadói feladatok ellátásáva|, abizottság elnökével
e gy eztetett e gye di ügyekben.

A Megbízott feladatkörébe tartozik a bízottsźę fe|ađat-, és hatáskörébe tartoző
döntések előkészítéséhez és végrehajtásĺíhoz szfüséges szakmaitantrcsadás a Budapest
Fővaľos VIII. Keľület Józsefuarosi Önkormrínyzat Képvíselő-testiilet és Szervei
Szervezeti és Múködési SzabáIyzataÍőI szőIő 25/2013. (Y .27 .) tinkormányzati rende|et
4. számű' mellékletében meghatarozott témakörökben.

A Megbízott a megbízást elfogadja. Kötelezettséget vállal aľľa, hogy megbizottí
teendőit a hatályos jogszabá|yi rendelkezések között a Megbíző érdekeinek
figyelembe vételével látja eL. A felađate||átásához sztikséges Képviselő-testĺ'ileti és
bizottsági előterjesztésęket a Szervezési és Képviselői lľođa biztosítja szźnnára
megfelelő időben.
A Megbízott a tanácsadói feladatait a Humánszo|gźt|tatási Bizottság számźra ľészben
íľásban, részben szóban telj esíti.

Megbízott kijelenti, hogy a szerzőđésben meghatarozott feladat e||átásáta alkalmas és
megfelelő szaktudással rendelkezik.
Megbízott a megbízást felelősségteljesen köteles eLlátni, a szerződés teljesítése soľiín
tudomásĺíľa jutott adatokat, infoľmációkat |<lzźrő|ag a Megbíző jővźhagyásáva|
ho zhatj a harmadik szemé|y vagy ható ság tudomás ĺíĺa.

Megbíző a jelen szerzőđés 1. pontjában meghatározott feladatok elvégzésééľt bruttó
40.856,- FtIhő, azaz negwenezeľ-nyo|cszźzotvenhat foľint/hó megbízási díjat fizet
átutalással a teljesítésigazoLást követő 15 napon belül Megbízott Unicredit banknál

a
J.

4.



vezetett 10918001-00000044-62080008 száÍni;_ bankszámlájara. A teljesítésigazo|ásra
a Humánszolgáltatási Bizottság javaslata a|apján a polgármester jogosult.

5. Felek jelen megbízási szerződésthatérozott időľe kĺjtik, amely z)I4.június 1. napjától
20|4. szeptember 30-ig szól.

6. Jelen megbízási szerződést bármelyik fél 15 napos hataľidővel felmondhatja.

7. A jelen megbízási szerződésben nem szabáIyozott kérdésekben a Ptk., valamint a
vonatkozó jogszabáIyokrendelkezéseiirényadóak.

8. Felęk a jelen megbizási szeruőđésből eredő vitás kéľdéseket elsősorban békés módon,
közĺjs egyeztetéssel kísérlik meg rendezni. Annak eredménytelensége esetén fordulnak
az á|ta|źnos szabályok szerint hatáskorrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz'

9. JeIeĺszerződés a Felek általtöľténő a|túrásával lép hatá|yba.

Felek a jelen 2 oldalból álló szerzőđést elolvasták, éľtelmezték, és mint akaľatukkal
mindenben megegyezot, 4 eredeti példanyban jóváhagyóLag irttk a|á.

Budapest,2014. május

Budapest Főváros VIII. kerĹĺlet
Józsefuaľosi onkormányzat

képviseletében
Dľ. Kocsis Máté

polgármester
Megbízől

Jogi szempontból ellenj egyzem:
Riman Edina

jegyzó
nevében és mesbízásából

Haľkály Erika
Megbízott

dr.Mészár Erika
a|jegyző

Fedezet: Amegbízási díj fedezete a 11101cím HB keret 2014. e|óhźnyzaton biztosított.

pénztigyileg ellenj egyzem :

Paľis Gyulĺĺné
pénzĺůgyiigyosztáLyvezető


