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Késziilt: A Humánszolgá|tatási Bizottság}0L3. febľuáľ 25-én (hétfő) 16'30 óľakor
a J őzs efv átro s i o nko r mány zat P o l gá rm es teľi Hivatal

(Bp. VIil.' Baľoss u. 63-67.) III. emelet 300-as tárgyalőjátban megtartott 3. rendkívüli
ůiléséről

31/2013.(II.25.) sz. HB határozat (10 ieen.0 nem szavazattal. 0 tartózkodás mellett)

A HumánszoLgźtltatási Bizottsźlg aZ alábbi napiľendet fogadta el:

I. Atľuházotthatáskłiľben meehozható diintések:

1. Javaslat a Humánszo|gá|tatási Bĺzottság tevékenységéhez szükséges tanácsadói
tevékenység e|látására vonatkozó megbízási szerződés módosítńsára Boľoznaki
Arpáddal és Máté Andľássalo valamint javaslat a Humánszo|gá|tatásĺ Bĺzottság
tevékenységéhez szükséges tanácsadĺíi tevékenység e||átására vonatkozó
megbízási szeľződés megkiitésére Szentes Beatľixszal
Előterj e szt ő : Zeĺtai O szkát - a Humĺín szoIgá|tatás i B izotts ág elnĺjke
(írásbeli előteľjesztés)

2. Javaslat a Humánszo|gáůtatási Bizottság tevékenységéhez szükséges tanácsadóĺ
tevékenység el|átására vonatkozó megbízási szerződés módosításáľa dľ. Jóvér
Bélánéval
Előterjesztő: Dr. Révész iľĺ/;áĺta- a Humánszo|gá|tatási Bizottság alelnoke
(íľásbeli előterj esztés)

[I. Képviselő.testĺileti előteľi esztések:

1. Javaslat a Józsefváľosi Íntézményműktidtető Ktizpont vezetői pályázatának
e|bírál'ására
Előteľjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgáľmester
(írásbeli előterjesztés) zÁnr tjĺÉs



2. Javaslat a hivatásos gondnokokkal iisszefüggő20Ĺ2. évi díjazás elszámolásáľa
Előterjesĺő: Rimĺĺn Edina - jegyző
(íľásbeli előteľjesztés)

I. Átruházott hatáskłiľben meghozható döntések:

Napiľend Il1. pontja: Javaslat a Humánszolgáltatási Bizottság tevékenységéhez
szükséges tanácsadói tevékenység e||átásá.ľa vonatkozó megbízási szerződés
módosítására Boroznaki Árpáddal és l.'ĺLáúé Andrással, valamint javaslat a
Humánszolgáltatási Bizottság tevékenységéhez sziikséges tanácsadói tevékenység
e||átásár a vonatkozó megbízási szerző dés m egkiités ére Szentes B eatľixszal
Előterjesztő: Zentai oszkár _ a Humánszo|gá|tatási Bizottság elnöke

(írásbeli előterjesaés)

32l2013.(II.25.) sz. HB határozat (10 ieen. 0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

A Humánszo|gźitatźsi Bizottság úgy dönt, hogy

t. javasolja a polgármestemek a 3641201,2. (xII. I7.) számt HB határozat alapján
megkötött tanácsadói tevékenység e|Iáttsára vonatkozó megbízásí szęrzodés
módosítását Boľoznaki Aľpáddal 2013. decembeľ 31-íg, bruttó 59.199,- Ftlhő azaz
bruttóötvenkilencezer-százkilencvenkilencforint/ľrómegbízásídíjért.

j avas o lj a a po l gáľme steľnek a 6 4 l 20 I 2. (II. 29 .) számű HB hatáł ozat alapj źn me gkötött
tanácsadói tevékenység eIlźúására vonatkozo megbízásí szerzodés módosítását Máté
Andrással 2013. december 3I-ig, bruttó 40.856,- Ft/hő, azaz negyvenezer-
ny oLcszázoťvenhat foriníhó megbízási dij éÍt.

javasolja a polgáľmesternek tanácsadói tevékenysé g e|Ittástra vonatkozó megbízási
szeruódés megkĺĺtését Szentes Beatrixsza| 2013. december 31-ig, bruttó 40.856,-
Ft/hó,azaznegryenezeľ-nyolcszźnotvenhatforint/hómegbízásidíjért.

felkéri a polgármestert az I., 2. pont szerinti megbízási szerződés móđosítások
a|źtírására, és a 3. pont szerinti szerzódés megkcitésére.

Felelős: polgármesteľ
Határĺdő: 2013. mĺĺrcius 1.

A diintés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Szervezési és Képviselői lľoda

2.

a

4.



Napiľend Iĺ2. pontja: Javaslat a Humánszolgáltatási Bizottság tevékenységéhez
szůĺkséges tanácsadóĺ tevékenység ellátására vonatkozó megbízási szerződ'és
mĺódosítására dr. Jóvér Bélánéval
Előterjesztő: Dr. Révész Mźlrta_ a Humánszo|gtitatási Bizottság alelnöke
(írásbeli előterj esztés)

33/20ĺ3.(II.25.) sz. HB határozat (10 igen.0 nem szavazattal. 0 taľtózkodás mellett)

A Humánszolgáltatási Bizottsźąúgy dönt, hogy

1. javasolja a polgĺĺľmestemek a 248l20II. (III. 02.) szźmń HB határozat a|apján
megkötott tanácsadói tevékenység ę||átásáĺa voĺatkoző megbízási szerzódés
módosítását dr. Jóvér Bélánéval 2013. december 3|-ig, bruttó 80.400,- Ft/hő, azaz
nyolcvanezemégyszźnforintlhómegbízásidíjéľt.

2. felkéri a polgármestęrt az 1. pont szerinti megbízási szerzőďés módosítás aláítására.

Felelős: polgáľmester
Határíđő:- 2013. mĺáľcius 1.

A diĺntés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Szeľvezési és Képviselői Iľoda

II. Képviselő.testĺileti előteľiesztések:

Napirend II/1. pontja: Javaslat a Jĺízsefuárosi Intézményműktidtető Kłizpont vezetői
p ály ázatának elb írál á s áľa
Előterjesĺő: dľ. Kocsis Máté _ polgármester
(íľásbeli előterjesztés) z{nr Üĺrs

34l20l3.(II.25.) sz. HB határozat (7 ĺgen' 0 nem szavazattal.3 taľtózkodás mellett)

A Humánszo|gá|tatási Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az előterjesztés
megÍárgyaIását.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület 2013. februar 27-inlése

A dtintés végrehajtálsátvégző szewezeti egység: HumánszolgáltatásÍ Ügyosztály
Humánkapcsolatĺ Iľoda



Napiľend I|l2. pontjaz Javaslat a hivatásos gondnokokkal összefiiggő 2012. évi díjazás
elszámolásáľa
Előterjesztő: Rimán Edina _ jegyző
(írásbeli előterj esĺés)

35/2013.(II.25.) sz. HB határozat (10 ieen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

A l{unraĺrszolgáltatási Bizottság javasolja a I(épviselő-tcstĺilctnck az clőtcľjcsztós
meg!árgyalását.

Felelős: polgármesteľ
Hatánđő a Képviselő-testület 20|3. február 27-iu|ése

A d tintés v égr ehajtálsát v égző szerv ezeti egys ég: J egy zői Kabinet Tiiľvényessé gi és

Perképvĺseleti lľoda, Pénziigyi
Ügyosztály

Budapest, 20|3. Íebruár 26.

Zentai Oszkáľ sk.
elnäk

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:

A jegyzőkönyvi kivonatot készítette:
Agócs Zsanett Rita ügyintéző


