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Budapest Főváros VIII. kerület Jőzsefvárosi onkormźnyzat Képviselő-testületének
Humánszolgáltatási Bizottsága t ą
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ELŐTERJEsZTES

a Humáns zo|gáitatási B izotts á g 20 1 4. j rĺnius 1 O.ei iilés éľe

Tźrgyz Javaslat Szentes Beatrix tanácsadói tevékenységének 20|4. április és május havi
telj esítés ígazolásár a

Előterj esz tő z Zeĺtai O szkár, a Humĺĺnszol gáltatási B izottság ęlnöke
Készítette: Pálka Dőta, Szervezési és Képviselői Iľoda
Leíľó: Pálka Dóra

A napirendet zárt iilésen kell taľgyalni.
A dönté s el fo gadás áh o z e gy szeru szav azattöbb s é g szfü s é ge s.

Melléklet: 1 db április és május havi beszámoló

Tisztelt Humánszolgáltatási Bizottság!

I. Előzmények

A Budapest Fővaros VIII. Kerület Józsefuáros onkoľmányzata a Humánszolgáltatási
Bizottság 3212013. (II. 25.) száĺr:'u hatálrozatźnak 3. pontjában megfogalmazott javas|ata
a|apjén megbína Szentes Beatrixet (továbbiakban Megbízott)' hogy a Hvrnźnszolgáltatási
Bizottság elnöke, Zentai oszkaľ részére történő tanácsadói feladatokat ellássa, és vele egyedi
ügyekben egyeztessen. A szerződés módosítását a Humánszolgáltatási Bizottság 29112013.
(XII.19.) szźlm,űhatározatának 5. pontjábanhagyta jővá2014. február 28-ig. Tekintettel aľľa'
hogy a Megbízott tanácsadására}}l4. februaľ 28-át követően is szfüség volt, javasolható volt
megbizási szerződésének meghosszabbítása. A Humanszolgźůtatási Bizottság25|20I4.(II.21)
számu hatźrozatźnak 3. pontjában hagýa jóvá a megbízási szerződés meghosszabbítását
2014. szeptember 30-ig. Szentes Beatrix megbízási szerzódésének köztjs megegyezéssel
történő megsztintetését a Humánszolgá,Itatásí Bizottság |05ĺ2014. (v.12.) sz.hatźlrozatában
hagyta jővá,2014. május 31-ei hatállyal.

II. A beterjesztés indoka

A Megbízott feladatkĺjrébe l'artozik a bízottság feladat-, és hatáskörébe llartozó döntések
előkészítés éhez és végrehajtásához szĹikséges szakmai tanácsađás.



III. Tényállási adatok

A szeruőđést a Megbízott ajelen előterjesztés mellékletét képezo dokumentum a|apján2014.
ápľilis I. és 2014. május 3l. kozötti időszakban megfelelően teljesítette, ezértjavaslom a
telj esítés igazolás elfo gadását.

Iv. A döntés tartalmának részletes ismeľtetése

Javaslom, hogy a Humánszo|gtt\tatźsi Bizottság fogadja el
beszámolókat, továbbá Szentes Beatńx z0I3. március 1.

fent hivatkozott önkormźnyzati ľendelkezés alapjan a
ígazo|ást.

Nevezett szeruóđés 4. pontja tekintetében a teljesítés
Bizottság javaslata alapjźn a polgármester jogosult.

az előterj esztés mellék|etét képezó
napjától hatályos szerzódése, éS a
polgármester iľja a|á a teljesítés

igazolásźra a Humáns zolgá|tatási

Y. A dłintés célja' pénzügyi hatása

Amennyiben a HumánszoIgáItatási Bizottság elfogadja az előtetjesztés mellékletét képezó
beszámolót, nevezett szęrződés a|apjćn a Megbízott az elvégzetĺ tanźrcsadói tevékenységéĺt
bruttó 40.856,- Ft/hó, azaz negyvenezernyoIcsztzötvenhat forint/hó megbízási díjban
részesül, áfutalással a teljesítésigazolást követő 15 napon belül a Megbízott által megadott
bankszámlaszámra.

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

IV. Jogszabályi ľendelkezések

A Budapest Főváros VIII. KerĹilet Józsefuarosi onkormźnyzat Képviselő-testületének a
Józsefuarosi onkoľmrínyzat 20|4. évi költségvetésről szőIő 3120|4. (II. 13.) önkoľmźnyzati
rendelete 17. $ (3) bekezdés b) pontja szerint: ''(3) A képviselő-testület állandó bizottságainak
rendelkezésére ólló keret havi bruttó összege:
b) a Humónszolgáĺtatási Bizottság 400 e Ft,,

A Buđapest Fővaros VIII. Kerület Józsefuáľosi onkormźnyzat Képviselő-testület és Szervei
Szewezęti és Működésí Szabá|yzattttőI szőIő 2512013. (V. 27.) önkormtnyzati ľendelet 4.

számu mellékletének 2.3'12. pontja szerint ,javaslatot tesz a külon rendeletben
meghatározott összeg erejéig _ a feladat- és hatáskônóbe tartozó dantések előkészítłéséhez és
végrehajtósóhoz szüĺ<séges esetenhźnti vagy aZ adott koltségvetési év végéig teľjedő
tanácsadási tevékenység ellátására és eg,léb tevékenységek díjazására, táľsadalmi (civil)
szervezetek támogatására, valamint ezen tevékenységek teljesítés igazolásának és
tómo gatós ok el s zómolás ának elfo gadás ór a.,,

A Humánszo|gźitatási Bizottság I05l2014(v.I2.) szarnthatźrozatábarlhagfiajóvá Szentes
Beatrix tanácsadói szerzódésének megszüntetését.

Kérem aTisńe|t Bizottságot, hogy a mellékelt határozatijavaslatot szíveskeđjen elfogadni!



Hatźrozati javaslat

. . . . l 20 I 4. (VI. 1 0.). számu bizottsági határozat:

A Humánszo|gá|tatási Bizottság úgy dont, hogy

1. javasolja e|fogađásra Szentes Beatrix tanácsadói tevékenységének teljesítés igazo|ását
2014. április 1-jétol 2014. május 31-ig terjedő időszakľa.

2. felkéri a polgármestert a hattrozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazolás aláírására.

Felelős: polgármesteľ
Határiďő 201 4. június 25.

A döntés végrehajtásźttvégző szewezeti egység: Szervezési és Képviseloi Iľoda

A lakosság széles körét érintő döntések esetén az előteľjesztés előkészitőjének javaslata a
közzététe| módjára: honlapon kozzé kell tenni

Budapest, 2014. május 27 .

ű-ł-Lt/-ź._
Zentai oszkaĺ

a Humánszolsáltatási Bizottsás elnöke
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Budapest Főváros V|||' Kerü|et Józsefvárosi tnkormányzattal kotott megbĺzási
szerződésben fogla|taknak megfe|e|ően kötelezettségemnek 2CI1 4, .ápri lis
hónapban az a|ábbiak szerint tettem eleget:

A Humánszotgáltatásĺ Bĺzottság napĺrendjén szereplő előterjesztések anyagait
áttekintettem és konzu|tá|tam Zentai Oszkár e|nok |Jrral az a|ábbitémakorokben:,

. -Leonardo alapítvány beszámolója

- CiviI szervezetek beszámo|ója

-Javas|at em|éktáblák és em|ékoszlopok elhe|yezésére

-Javaslat a 0-3 óves gyermekek átmeneti otthona fe|adate||átás fe|ĺjlvizsgálatára

Budapest 2a14' május 28.
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Budapest Fováros Vl|l. Kerület Józsefuárosi onkormányzattal kötott megbízási
szerződésben fog|a|taknak megfeleĺően kotelezettségemnek zaÁ. - máj us-
hónapban az a|ábbiak szerĺnt tettem eĺeget:

A Humánszolgáltatási Bizottság napiľendjén szerep|o e|őterjesztések anyagait
áttekĺntettem és konzultáltam Zentai oszkár e|nok |Jrra| az alábbitémakörökben:,

- Jóhĺr alapító okirat módosítás

- Javaslat a Virágos Magyarországert Kornyezetszépĺtő Versenyen torténő

jeIentkezésre

- Koznevelési intézményekátszervezésénekvéleményezése

- Tájékoztato a kozosségi kertek keftek kĺépĺtesérő|

- Szobrok emĺéktáb|ák elhe|vezése

Budapest 2a14, május 28.

&ZŁđbś,ffi^--
Szentes Beatrix




