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ELoTERJESZTÉS

a Humánszo|gá|tatási Bizottság 2013. március 1.8-ai ůiléséľe

Tárgy: Javaslat Molnár Noémi Faruri megbízási szeruođésének 2013' febľuáľ havi teljesítés
igazo|ására

Előterjesztő: Bá|ínt Mónika, bízottsági tag
Készítette: Szervezési és Képviselői Iroda
Leíró: Szabó Eszter

A napirendet nyilvános tilésen lehet táľgyalni.
A dö nté s elfo gadás ah o z e gy szeru szav azattöbb sé g szük s é g e s'
Melléklet: 1 db j avaslat telj esítésig azolásta

Tisztelt Humánszolgáltatási Bizottság!

A Budapest Fővĺáľos VIII. kerület Jőzsefvárosi onkormányzat Képviselő-testtĺletéĺrek a Jó-
zsefuárosi onkormányzat2013' évi átmeneti gazďá|kodásról szőIő 6412012. (XII. 13.) önkoľ-
mźnyzati rendelete 5. $ b) pontja szeľint: ,'a 20I3, évi kökségvetési koncepcióban meghatáro-
zott polgórmesteri, alpoĺgármesteri, bizottsági keretek éves Ósszege 90%-a ]/]2 részének biz-
tosítósórą. Az összeg a tisztség ellátásához, a bizottság munkajóhoz, a dontéshozątaĺ elősegí-
téséhez szülĺséges tanácsądói tevékenységek díjazására, a tisztsĺlgviselők munkamegosztdsá-
hoz kapcsolódó rcraĺetek eg1łéb kaltségeire használható fel.,,

A Képviselő-testtilet és Szervei Szervezęti és Működési Szabá|yzatźrőI szőIő I9l2009.(V. 06.)
önkormányzati renđelet 45. $ (5) bekezdése 2. pontjának m) alpontja szerint a Humánszolgál-
tatási Bízottság javaslatot tesz - a külön rendeletben meghatfuozott ĺisszeg erejéig _ a fe|a-
dat- és hatásköľébetartoző döntések előkészítéséhezés végľehajtásához szfüséges esetenkénti
vagy az adott koltségvetési év végéig terjedő tanácsadási tevékenység ellatására és egyéb te-
vékenységek díjazásara, tźrsada|mi (civil) szervezetektámogatására, valamint ezen tevékeny-
ségek telj esítés ígazolásának és támo gatások elszámolásanak elfo ga dástn a'

A Humánszo|gáItatási Bizottság jővźhagyta36612012. (Xil. 17.) szćrnűhatźiozatábanhagýa
jóvá Molnaĺ Noémi Fanni 26312012 (IX: 19.) számű határozatában elfogadott tanácsadói
szerzodésének módosítását' Megnevezett szerzőđés tekintetében a teljesítés igazo|ástra a
Humáns zo |gá|tatási B i zo tts ág j avas l ata alapj án a p ol gáľm ester j o go sult.

A szerződést a megbízott a jelen etoterjesztés mellékletétképező dokumenfum alapján2013.
február 1. és 2013. februn28. közĺjtti időszakban megfelelően teljesítette.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a mellékelt hatáĺozati javaslatot szíveskedjen elfogadni!



Határozati javaslat

..''lf0l3. (III. 1 8.). szźxnű .....bizottsźlgihatározat:

A HumánszoIgźitatási Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásra Molnaľ Noémi Fannival kötött megbízási szerzőđés teljesítés igazolá-
sát20I3, februar l-jétő|2013. febľuár 28-ig terjedő időszal<ra.

2. ťelkéri a polgármestert a határozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazoIás aláításfua.

Felelős: polgármesteľ
Határido: 2013 . maľcius 2 8.

A dontés végrehajtásatvégzó szewezďi egység: Szervezésí és Képviselői Iroda

A lakosság széles körét érintő dĺjntések esetén az előterjesztés elokészítőjének javaslata a
kozzététe| moĄźna honlapon kozzé kell tenni

Budapest, 2013. március 4. ,.7 ,--V ' \=--\
Bálint Mónika
bizoÍÍságitag
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l3eszánloló

Józsefváľos ()nkoľmáIlyzata és Molnáľ Noélrli Falllli l<özött |(ötött nleglrízási szeľződésben

ĺ.oglalĺ. ĺ.oIaĺlat.ol' 20l3. ĺěhľrláľ hĺilla1rlratl nlcglrízottl<éllt az alábbial< szeľint te|jesítettenl.

Az I,MP |<ĹiIső szal<éľtóje|<éllt l<onzultációival BáIint Mónikának, JózsefVáľo.s

olikoľĺrlállyzatáĺlak l<épviselő-testülęte nrelIett mű|<ödő 1.lulnárlsz,olgźitatá,si Bízottságárral< nenr

l<épvisető tagjának a szal<mai mrrn|<áját hulnárlszolgáltatássaI ka;rcsolatos ténraköľö|<bell

segítettenr.

Ił.észt vetteĺ"n az a|tbbi Ĺilóselĺen, íl|etve vé|elĺéĺlyezľeln a ĺ'elsoľolt eloter.iesztésc|ĺet:

20 l 3. íěbľuáľ 4.: I-]tlnlánszolgáltatási Bizottság ti|ése

o 2,2':.ĺavaslat a Józsefváľosi Szociális Szolgáltatástcľvezési Koncepciói
ĺ.eIĹilvizsgáIatáľa

o 2'3':.|avaslat a.iáľóbeteg-szakellátási fbladat ellátásáľa

20 1 3. ĺ.e b ľLláľ l 8. : H unl á nszo| gtĺ|tatási l} izottság ü lĺlsc
o f ,6,I(öltsógvetćs I.
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