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Budapest Főváľo s VIII. keľtil et J őzsefv áro si onkoľm ány zat Képvi selő -testületének

Humánszolgáltatási BŁottsága

./., . /1 .. .,z. napiľend

ELoTERJESZTÉS

a Humán s zo|gáitatási Bizotts á g 20 t 4. j únius 1 0.ei ii Iés éľe

Tárgyz Javaslat Muraktizy Adrienn tanácsadói tevékenységének 2014. áprilís és május havi
telj esítés ígazolásźr a

Előteľjesztő: Zentai oszkár, a Humánszolgáltatási Bizottság elnökę
Készítette: Pálka Dőra, Szervezési és Képviselői Iľoda
Leíró: Pálka Dóra

A napirenđet nyílt iilésen kell taľgyalni.
A dönté s elfo gad ás ah oz e gy szeru szav azaĹ1obb sé g szfü sé ge s.

Melléklet: 1 db április és május havi beszĺímoló

Tisztelt Humánszolgáltatási Bizottság!

I. Előzmények

A Budapest Fővaros VIII. Keľiĺlet Józsefuaľos Önkormtnyzata a Humánszo|gá|tatási
Bizottság 25120|4. (II. 2I.) számú hatźtrozatának 6. pontjában megfogalmazott javas|ata

alapján megbína Muľakĺizy Adriennt (továbbiakban Megbízott), hogy a Humánszolgáltatási
Bizottság elnöke, Zentai oszkár részére t<jľténő tanácsadói felađatokat ellássa, és vele egyedi
ügyekben egyeztessen. A megbízási szetződés 2014. máľcius 1. napjával lépett hatályba, és

20|4. szeptember 30-ig szól.

II. A beteľjesztés indoka

A Megbízott feladatkĺirébe l.artozik a bizottság feladat-, és hatáskötébe hrtozó döntések
előkészítés éhez és végrehaj tásához szĹikséges szakmai tanácsadás.



III. TényáIlási adatok

A szerzőđést a Megbízott ajelen előteľjesztés mellékletét képező dokumentum alapjan2014.
április I. és 2014. május 31. közötti időszakban megfelelően teljesítette, ezértjavaslom a
telj esítés igazolás elfo gadását'

Iv. A dłintés tarta|mának részletes ismeľtetése

Javaslom, hogy a Humánszolgáltatási Bizottság fogadja eI az előteĄesztés mellékletét képező
április és május havi beszámolókat, továbbá Muľaközy Adľienn 2014. máľcius 1. napjától
hatályos szeruődése, éS a fent hivatkozott önkormźnyzatí ľendelkezés alapján a polgármester
írja aIá a teljesítés igazolást.

Nevezett szerződés 4. poĺtja tekintetében a teljesités igazo|ásfua a Humánszo|gźůtatźĺsi
Bizottság javaslata alapján a polgármester jogosult.

V. A döntés célja, pénziigyi hatása

Amennyiben a Humánszo|gáItatási Bizottság elfogadja az előterjesztés mellékletét képezo
beszámolót, nevezett módosított szerzodés a|apjarl a Megbízott az e|végzett tanácsađőí
tevékenységért bruttó 40.856,- Ftlhő, azaz negyvenezernyo|cszźnĺjtvenhat forintihó
megbízźsi díjban részesül, átutalással a teljesítésigazoltst követő 15 napon beltil a MegbízoÍt
által megadott bankszámlaszźrm a.

Amegbizási díj fedezete a 11101cím HB keret előirtnyzaton biztosított.

VI. Jogszabályi kiiľny ezet

A Budapest Főváros VIII. KerÍilet Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testületének a
Józsefuárosi onkormányzat 2014. évi költségvetésről szóló 3l20I4. (II. 13.) szźnrn
önkormányzati rende|ete 17. $ (3) bekezdés b) pontja szeľint: ''(3) A képviselő-testület
állandó bizottságainak rendelkezésére álló keret havi bruttó összege:
b) a Humónszolgóltatási Bizottság 400 e Ft"

A Budapest Főváros VIII. Keľiilet Józsefuarosi onkormányzat Képviselő-testület és Szervei
Szervezeti és Mtĺkc'dési Szabá|yzatárőI szőIő 2512013. (V. 27.) önkotmźnyzati rendelet 4.
szému mellékletének 2.3.12. pontja szerint ,javaslatot tesz a kĺłlan rendeletben
meghatórozott összeg erejéig _ a feladar és hatáskorébe tartozó dantések előkészítéséhez és
végrehajtásához szüIrséges esetenkénti vag az adott kżlts,égvet,źsi év végéig terjedő
tanácsadási tevékenység ellótására és egłéb tevékenységek díjazására, tórsadalmi (civil)
szervezetek tómogatására, valamint ezen tevékenységek teljesítés igazolásónak és
támo gatás o k el számolás ának elfo gadás ára.,,

A Humánszolgá|tatási Bizottság 25l20l4.(il.2l) számt hatźltozatźnak 6. pontjában hagýa
j óvá Muľaközy Adrienn tanácsadói szerzőđésének megkötését.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a mellékelt hatźnozatijavaslatot szíveskedjen elfogadni!



Határozati javaslat

.. . .. ..12014. (VI.10.). számubízottságihatározat:

A Humánszo|gźt\tatźsi Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásra Murakozy Adrienn tanácsadói tevékenységének teljesítés igazo|źsát
20|4. ápľilis l-jétől 2014. május 31-ig teľjedo iđőszaka,

2. felkéri a polgáľmestęrt a határozat 1. pontjában foglalt teljesítés ígazo|ás aláirására.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2014.június 25.

A dontés végrehajtásźÍvégző szewezetí egység: Szeľvezési és Képviselői Iroda

A lakosság széles korét érintő dĺjntések esetén az előterjesztés előkészítőjéĺekjavas|ataa
kozzététel módj aľa: honlapon kozzé kell tenni

Budapest, 2014. május 29.
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Zentai oszkár

a Humánszolgáltatási Bizottság eInöke
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Beszámoló

A Budapest Józsefválosi orrkormtrnyzatHumánszo|gálltattsiBizottstąrészéľe

v égzeÍt tanácsadoi tevékeny ségľő 1

2014. rĺnľilis hónapban

A Budapest Józsefuáľosi onkormtnyzat ( székhely: 10B2 Budapest, Baross u.

63.67,; képviseli: dľ. Kocsis Mźĺé polgáľrnesteľ), mint megbízó és MuĺakQz:

Ąd.tl.ęull nrint m.egbizottkozott megbízási szerződés jött |étľe a Józsęfváľosi

on koľm ányzat Hu m ánszolrgtitatás i B i zo ttsága r észér ę töfi énő tanác s adó i

fe l adatok, val amint a bizottstłg e lnö kériek nrunkáj a s egítés ól.e.

A nregbízás ttłrgyćĺban a megbíző részéről utasítás adástra jogosult: Zentai

oszkétľ elnök.

Ápľilis lrórrapban elvégzett feladatok:

Részvéte I a b es zámo l ó k e l fo gadás án ak döntéshoz atalában:

-Javaslat az S'o.S. Krízis Alapítvány Csalácĺok Atnreneti otthona feladatetlátás

20 13 . évi beszánrolój ának elfogadásáľa

-Javaslat a Leonar.do 41 Alapítvtny 2013.II. felévi tevékenységéľőI szóló

beszánro ló el fogadásáľa

-Civil szeľvezetek bęszámoló inak el fogadása



-Javaslat döntések nreglrozatalál.a a Magdolna Negyed Pľogľarrr IlI.

ĺnegval ó s itástw a| kapcsoIatban

-Javaslat eml éktáblák és eĺnlékoszlop elhelye zésére

- J avas l at alpoĺ gáľlrresteľi keľet teľhéľę töľténő tánro gatás elb íľálás áľa

-Javaslat a 0-3 éves [<oľú gyeľrnekek átmeneti otthona fe|adate|Iátás

felülvizsgźůatáta

-J avaslat a l őzsęfv tłros i E gyes ített B öl c sődékkel kapcsol atos döĺrtés ek

meglrozatalźtľa

-Javaslat az ővodák felvételi köľzetének módosításáľa

Személyesen ľészt vettem a Bizottság:

20|4. ápľil is 22.i u|ésén.

A fentiekben fo glaltaklrak rn e gťelelően kéľem beszámol ónr el fogad ását.

Budapest, 201  .äptíIis 14.

aláíľás



Beszámoló

A B u dap e st J ó z s ę fu áro s i onkormány zat Humánszolgtůtatás i B izott sźlg r észér e

v égzett tanác sadói tevékenységről

2014. máius hónapban

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

63-67.;képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester), mint megbíző és Muĺąkp..ay

Ądľi.ęnn mint megbízoltközött megbízźĺsi szerződés jött létre a Józsefuárosi

onkormányzatHumánszo\gáLtatásiBizottságańszéretorténőtanácsadói

feladatok, vaIamint a bizottstĺg elnökének munkáj a s e gíté sére.

Amegbízźĺstárgyźban a megbíző részéről utasítás adására jogosult: ZerÍai

oszktĺr elnök.

Májusi hónapban elvé gzett feladatok:

- Javaslat a 20 I 4 . évi táboro ńatásí támo gatźls felo sztás áľa,

- J av as 1 at adó s s ág c s okkenté s i támo gatá,s iránti kére lmek elb ír tiásáľ a,

.Részvétel'azintézményvezetőipáIyázatokvéleményezésében,

-Javaslat szobrok, emléktáblák elhelyezésére (Seress LászIő, Dr. Csapody Vera,

Sinka István, Pollák Erzsébet, Tábori Koľnél, Sződy Szilárd emlékére),

-T ájékońatő a kozösségi kertek kiépítéséről,



-Javaslat aJőhír Jozsefvárosi Média és Galéria Központ KozhaszniNonprof,rt

Kft . Alapító okiratának módos ítására,

- Javas lat a J őzsefv áro s i Közo s sé gí Házak Nonpro fi t Kft -vel kap c s o1 ato s

tulaj donosi döntések meghoz atalár a,

-Javaslat eIlátási szerzőđés megkötésérę a Buđapest Főváros II. keľületi

onkormány zattaI,

-Köznevelési intézménvek átszervezésének véleményezésében valő résnĺétel.

Személyesen részt vettem a Bizottság:

2014. május 12.ülésén.

A fenti ekben fo g1 altaknak me gfel el ő en kérem b eszámolóm e 1 foga ďástt.

Budapest, 20I  .május 3 0.
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Muraközy Adrienn

aIáírás


