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ELoTERJESZTÉS

a Humáns zolrgźťrtatási Bizottság 2;013. március 18-ai ülésére

Tárgy: Javaslat Máté András megbízási szerződésének 2013. január és februaľ havi teljesítés
igazolásfua

ElőterjesztőzZentaíoszkźlr,aHlłnźnszo|gáitatásíBizottságelncjke
Készítette: Szervezési és Képviselői Iroda
LeíľĺĎ: Szabó Eszter

A napirendet nyilvános ülésen lehet tárgyalni.
A dönté s elfo gadás ah oz e gy szeru szav azattobb s é g sziiks é ge s.

Melléklet: 1 db j avaslat telj esítésig azolást a

Tisztelt Hu m án szo lgáitatási B izo tts á g !

A Budapest Főváros VIII. kerĹilet Jőzsefváĺosi onkoľmányzat Képviselő-testületének a Jó-
zsefuarosi onkormányzat2013. évi átmeneti gazďaIkodásról szőIő 6412012. (XII. 13.) önkor-
mányzatí rendelete 5. $ b) pontja szerínt: ,,a 20]3. évi kÓltségvetési koncepcióban meghatáro-
zott polgármesteri, alpolgáľmesteľi, bizottsági keretek éves osszege 90%-a ]/]2 ľészének biz-
tosítósóra. Az osszeg a tisztség ellótásához, a bizottság munkájához, a dontéshozatal elősegí-
téséhez szükséges tanócsadói tevékenységek díjazósóra, a tisztségviselők munknmegosztásó-
hoz kapcsolódó területek egléb kahségeire használható fel.',

A Képviselő-testiilet és Szeľvei Szervezeti és Műkĺidési Szabá|yzattttőI szőIő I9l2009.(V. 06.)
önkoľmányzati rendelet 45. $ (5) bekezdése 2, pontjának m) alpontja szeľint a Humánszolgál-
tatási Bizottság javaslatot tesz - a kiilĺjn rendeletben meghatározott összeg eľejéig _ a fela-
dat- és hatáskörébetafioző dĺjntések előkészítéséhezés végrehajtásiíhoz sztikséges esetenkénti
vagy az adott költségvetési év végéig terjedő tanácsadási tevékenység ellátásara és egyéb te-
vékenységek díi1azására, taľsadalmi (civil) szęrvezetektźlmogatásźtra, va|amint ezen tevékeny-
ségek teljesítés igazolástnak és támogatások elszámolásĺínak elfogadására.

A Humánszolgá|tatźsi Bizottság jőváhagyta 36312012. (XII. 17.) számu hatźrozattlban MźÍé
Andrással a tanácsadői szerzőđésének módosítását. Megnevezett szęrződés tekintetében a
teljesítés igazolástra a Humánszolgáltatási Bizottság javas|ata a\apjźn a polgáľmester jogo-
sult.

A szerződést a megbízott a jelen előterjesztés mellékletét képező dokumentum alapján 20|3 '
januér 1 . és 20 1 3 . februaľ 28' kozottí időszakban megfelelően telj esítette.

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



Hatírozati javaslat

....l20I3. (III. 1 I.), szźlrní . . .. .bizottságíhatźrozat:

A HumánszolgáLtatási Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásra Máté Andľássalkötĺjtt megbízási szerződés teljesítés igazo|ását2013.
januáĺ l-jétől 2013. februar 28-ig teľjedő idősza]<ra'

2. felkéri a polgármestert a határozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazolźs alźirására.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. március 22.

A döntés végľehajtásátvégzó szervezeti egység: Szervezési és Képviselői Iroda

A lakosság széles körét érintő döntések esetén az eIoterjesztés előkészítőjének javas|ata a
kozzététe|módjara: honlapon kozzé kell tenni

Budapest, 2013. március 4.
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A Józsefváľosi onkoľmányzat HumánszoIgáItatási Bizottság ľészére

vé Ezett tanácsađói tevékenyséeről

JANUÁR. FEBBUÁR hónapban

A Jőzsefváľosi onkoľmányzat (rosz. Buđapest, Baľoss u.63.67.) képviseli: dľ. Kocsis

Máté poigármester mint megbíző és Máté Anđľás mint megbízott között, megbízási

szerezőďésjött létre a Jôzsefvátosi tnkorm ányzat Humánszolgáltatási Bizottság tészéte

történő szakéúői felađatok-, valamint a bizottság elnökének munkája segítéséľe. A
megbíző tészérő' utasításaľa jogosult: Zeĺtal oszkaľ a HumánszolgáItatási Bizottság

elnöke.

Az elvégzett feladatok:

1, Részvettem a bizottság 2012. januáľ 2L.i, febtuátr 4.i, februáľ 18.i illetve február 25.i

ülésein.

2, A Zentaí oszkáľ elnök ír által ľenđelkezésemľe bocsátott anyagokat

áttanuLmányoztam. Az egyes anyagokat szóban., illetve íľásban véleményezten'l.

Kéľem beszámolóm elfogađását.

További jó munkát és egészséget kívánva!

Buđapest, 2013. máľcius 1.
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