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ELOTERJESZTES

a Humánszo|gá|tatási Bizottság 2013. március 4.ei ůiléséľe

Táľgy: Javaslat a Humánszo|gźitatźsiBizottság tevékenységéhez szíikséges tanácsadói tevékenység
e||źtására vonatkozó megbíztsi szerződés megktitésére Kozák Ignác Tibor

Előteľj esztőz J akabfy Tamás, képviselő
Készítette: Szervęzési és Képviselői Iroda
Leíró: SzabőEszter

A napiľendet nyilvános tilésen lehet targyalni.
A dönté s elfo gadás ah o z e gy szeru szav azatÍobb s é g sztiks é ge s.

Melléklet: 1 db (megbizási szerzodés)

Tisztelt Humánszolgáltatási Bizottság!

A Budapest Fővaľos VIII. Keľiilet Józsefuaĺosi onkormźnyzat Képviselő-testiilet és Szervei
Szervezeti és Múkodé si Szabá|yzatarőI szőIő - I9l2009 ' (V. 06.) önkormányzati ľendelet 45. $
(5) bekezdésének 2. pontjanak m) szerint a Humánszo|gá|tatási Bizottság javaslatot tesz - a
külön rendeletben meghatźrozott összeg erejéig - a feIadat- és hatáskĺjrébe tartoző döntések
előkészítéséhez és végrehajtásiíhoz sztikséges esetenkénti vagy az adott költségvetési év végé-
ig terjedő tanácsadási tevékenység ellátására és egyéb tevékenységek díjazásfua, ttrsadalmi
(civil) szervezętek tźtmogatásźra, valamint ezen tevékenységek teljesítés igazolásának és tá-
mogatások elszámolásanak elfogad ásár a.

A2013. évi költségvetésről szőIő 9l20I3.(II.22.) önkoľmźnyzati rendelet 16. $ (3) és (a)
bekezdése szerint: ,, (3) A képviselő-testület állandó bizottságainak ľendelkezésére ólĺó keret
havi bruttó összege.'

a) a Vórosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 800 e Ft
b) a HumánszolgáItatósi Bizottság 400 e Ft

(4) A (3) bekezdés szerinti keret kizórólag a bizottsóg munkńjóhoz, a dÓntéshozatal elősegíté-
s,ź he z s z ülrs é g e s t an óc s adó i t evé ke ny s é g díj az ás ár a fo r díth at ó.',

Tekintettel nra,hogy Molnár Noémi Fannival kötött tanácsadói szerződés 2013. február 28-
źln megszíinik, azoĺban tanácsadói közreműködésre továbbľa is szfüség varl, így javasolható
újabb tanácsadói tevékenységte sző|ő megbízási szeruőđés megkötése ismételten hatźrozott
idotartamľa.

Fenti érvek és jogszabályhelyek a|apjźn kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy támogassa a meg-
bizási szerzó dés módosítását.



Határozzti javaslat

bizottságihatźxozat..

A Humánszo|gźitatási Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja a polgármesteľnek az előterjesztés mellékletét képező tanácsadói tevékeny-
ség ellátásaĺavoĺatkoző megbízásí szęrződés megktĺtésétKozźl< Ignác Tiborral 2013.

maĺcius 4.és2013. decembeľ31-igterjedőidőtaľtamĺa,nettő 55.118,-Ftlhő,azaznet-
tó ötvenĺjtezęr-száńizennyolc foľint + általános forgalmi aďőlhő megbízási díjért.

2. felkéri a polgáľmestęrt az 1. pont szeľinti megbízási szęrződés alź.írtsfua.

Felelős: polgĺĺrmesteľ
Hataľidő: 2013. marcius 4.

A dĺjntés végľehajtásátvégző szervezęti egység: Szervezési és Képviselői Iľoda

A lakosság széles köľét érinto döntések esetén az e|oteqesztés előkészitőjének javas|ata a
kozzététel módjáľa: honlapon kozzé kelltenni

Budapest, 2013. február 26,
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MEGBÍZÁSI SZERZoons

amely létrej ött egyrészrőI
Budapest Főváľos VIII. Keľület Józsefuárosi onkormányzat
képviseli: Dr. Kocsis Máté polgármesteľ
székhely: 1082 Budapest, Baross u.63 _ 67.

adő sztĺrl: 1 5 7 3 5 7 | 5 -2 - 42
K S H stati s ztikai sztmj eI: I 5 7 3 57 I 5 -8 4 I I -3 2 I - 0 l
töľzskönyvi azonosító sztm.. 7 3 57 1' 5

továbbiakban mint Megbiző,

másrészľől
Kozálklgnác Tiboľ
születési hely, idő:
lakcím:
adőszźlm:
bankszámlaszám:
tovább iakb an mint Me gbízott
között a mai napon az a|źlbbi feltételekkel :

1' A Megbízó aHlrnźnszolgáltatási Bizottság .......lf0I3. (III. 04.) szám.(lhatáĺozatábaĺ
megfogalmazoĹt javaslata a|apjtn megbízza a MegbízoĹtat a HumánszolgáItatási
Bizottság LMP-s tagsa részére történő tanácsadói feladatok eIlttźsáva| a vele
e gy eztetett e gye di ügyekb en.

A Megbizott feladatkörébe tartozLk a bizottság feladat-, és hatáskörébe tartoző
döntések előkészítéséhez és végľehajtásához sztĺkséges szakmutanácsaďás a Budapest
Fővaros VIII. Kerület Józsefuaľosi onkormĺĺnyzat Képviselő-testtilet és Szęľvei
Szervezeti és Működési SzabźlyzataÍő| szőIő I9l2009. (V. 06.) számú rendelet 45. $

(5) bekezdésében meghatározott témakörökben.

2. A Megbízott a megbízást elfogadja. Kĺjtelezettséget vá||al aľľa, hogy megbízotti
teendőit a hatályos jogszabá|yi rendelkezésęk kozĺjtt a Megbíző éľdekeinek
figyelembe vételével |źĄa eI. A feladatellátásźůtoz szfüséges Képviselő-testületi és

bizottsági e|őterjesńéseket a Szeľvezési és Képviselői Iĺođa biztosítja számára
megfelelő időben.
A Megbízoht a tanácsadói feladatait a HumánszoIgtĺ|tatási Bizottság szźlmźna részben
írásban, részben szőbaĺ telj esíti.

3. Megbízott kijelenti, hogy a szerzőđésben meghataľozott felađat ęIlźtásáta alkalmas és

megfelelő szakéľtelemmel rendelkezik.
Megbízott a megbizást felelősségteljesen köteles e||źĺní, a szerződés teljesítése során
tuđomásaľa jutott adatokat, információkat \<lzuóIag a Megbíző jőváhagyásáva|

hozÁatjaharmadikszeméLyvagyhatóságtuđomásfu a'

4. Megbiző a jelen szerzođés 1. pontjában meghatározott feladatok elvégzéséért nettő
55.1 18,- Ft+áfa4hő, azaz otreĺotezerszźtńizennyolc forint + általĺĺnos forgalmi aďőlhő
megbízási díjatfizet átutalással a teljesítésigazolást követő 15 napon belül Megbízott

Bizottság javas|ata alapján a polgármester jogosult.



5. Felek jelen megbízźsi szerzodést határozottídore kötik, 2013, miíľcius 4. napjáva||ép
hatáIyba és 20|3. december 3 l-ig szól.

6. Jelen megbízási szerzodést bráľmelyik fél 15 napos hataľidővel felmondhatja.

7. A jelen megbízásí szęľződésben nem szabá|yozott kéľdésekben a Ptk. ľendelkezései
irźnyađőak.
Felek a jelen megbízási szęrzodésből eredő vitás kérdéseket elsősorban békés módon,
közös egyeztetéssel kíséľlik meg rendezni. Annak eredménýelensége esetén fordulnak
az á|ta|źnos szabályok szerint hatáskĺjľľel és illetékességgel rendelkező bírósághoz.

8. Szerződő felek jelen szeruođést elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal
mindenb en me ge gy ezot j őv źhagy őIag írták a|á,

Felek a jelen 2 olda|bő| és 8 pontbő| áLLő, 4 pé|đanyban készült szerzódést elolvasták,
értelmezték, és mint akaĺafukkal mindenben megegyezőt,he|ybenhagyólag aláírtak.

Budapest, 2013. máľcius .....

Buđapest Főváľos VIII. keľĹilet
Józsefu aľo si onkorm ány zat

képviseletében
Dr. Kocsis Máté

polgármesteľ
}/.egbíző

Jogi szempontból ellenj egyzem:
Rimán Edina

jegyző
nevében és me sbízásáLbő|

KozákIgnác Tiboľ
Megbízott

dr'}i4észár Erika
aĽ1egyzo

Fedezet: a20I3. évi kĺiltségvetésről sző|ő 9l20I3. (II. 22.) onkormányzati rendelet 16. $ (3)
bekezdése a|apj tn bizto sított.

p énzngy 1leg ellenj e gyzem :

Paľis Gyuláné
p énzügyi ugy o sztáIyv ezető


