
Budapest Főváros VIII' kerület Józsefuĺíros onkormźnyzatKépviselő-testtiletének
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ELOTERJESZTES

a Humánszo|gá|tatási Bizottság 2013. február 25.ei ülésére

Tárgy: Javaslat a Humánszolgáltatási Bizottság tevékenységéhez szükséges'tanácsadói tevé-
kenység ellćltására vonatkozó megbízási szerzođés módosítására Boľoznaki Arpáddal és Máté
Andrással, valamint javaslat a Humánszo|gźitatási Bizottság tevékenységéhez szükséges tanácsadói
tevékenység e||źúásáĺa vonatkozó megbízźsi szerződés megkötéséľe Szentes Beatrixszal

ElőteľjesztőzZentaioszkźr,aHumánszolgá|tatźsiBizottságelnöke
Készítette: Szervezési és Képviselői Iroda
Leírő: Szabó Eszteľ

A napirendet nyilvános tilésen lehet taľgyalni.
A dönté s el fo gadás ah o z e gy szerú szav azattobb s é g sztiks é ge s.

Melléklet: 3 db (megbízási szerzódés)

Tisztelt Humánszolgáltatási Bizottság!

A Budapest Főváľos VIII. Keľület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-tęstület és Szeľvei
Szervezeti és Műkc'dési SzabáIyzatarő| szőIő I9l2009. (V. 06.) szĺámú ľendelet a5. $ (5) be-
kezdésének 2. poĺt m) alpontja szerint a Humánszolgáltatási Bizottság javaslatot tesz _ a kü-
lön rendeletben meghatározott összeg erejéig - a fe|adat- és hatáskörébe tartoző döntések elő-
készítéséhez és végrehajtásához szükséges esetenkénti vagy aZ adott k<jltségvetési év végéig
terjedő tanácsadási tevékenység e||átásara és egyéb tevékenységek díjazásźtra, társađa|mi (ci-
vil) szeľvezetek támogatźsźlra, va|amint ezeĺ tęvékenységek teljesítés igazo|tsttnak és támo-
gatások elszámo lásanak elfo gad ásźtr a.

A2013. évi költségvetésről szőIő 9120|3. (II. 22.) onkormtnyzati rendelet 16. $ (3) és (a)
bekezdése szerint: ,, (3) A képviselő-testület óllandó bizottságainak rendelkezésére álló keret
havi bľuttó összege..

a) a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 800 e Ft
b) a Humánszolgóltatási Bizottság 400 e Ft

(4) A (3) bekezdés szerinti keľet kizárólag a bizottsag munkájához, a dontéshozatal elősegíté-
s é he z s zülu é ge s tanác s adó i t ev ékeny s é g díj az ás ór a for díthat ó'''

Tekintettel arta, hogy Boroznaki ArpáđdaIés Máté Aĺdrással kötött tanácsadói szeľződések
2013. febľuár 28-án megszűnik, de a nevezęttek közreműködéséľe továbbra is szükség van,
javasolható az érintettekkel a megbízási szerződések módosítása, illetve ęgy új személy, Szen-
tes Beatrix bevonásával újabb tanácsadási szerződés megkötésére2013. decembeľ 31-ig.



Fenti érvek és jogszabźtlyhelyek a|apjan kéľem a Tisztelt Bizottságot, hogy támogassa a meg-
bízási szęr ző dés mó do sítás át.

Határozati javaslat

...'.lf0l3. (II. 25.) számu ..... bizottságíhatározat:

A HumánszolgäItatäsi,tsizottság ugy dönt, hogy

1. javasolja a polgármesteľnek a 36412012. (XII. 17 .) szttmí HB hatfuozat aIapjtn meg-
kotott tanácsadói tevékenység ellátásźna vonatkozó megbizásí szęrzódés módosítását
Boroznaki Á'paĺaat 2OI3. decembeľ 31-ig, bruttó 59,Igg,-Ftlhő azaz bruttó ötvenki-
Iencezer-százk1lencvenkilencforint/hómegbízásiđíjért.

2' javasolja a polgĺíľmestemek a 6412012. (II. 29.) számuHB határozat alapján megkötött
tanácsadói tevékenység ellátźsźlta vonatkoző megbíztsi szeruőđés módosítását Máté
Andľással 2013. decembęľ 3l-ig, bruttó 40.85ó,- Ftlhő, aZaZ negyvenezer-
nyolcszázötvenhatforint/hómegbízásidijéÍt.

3. javasolja a polgáľmesternek tanácsadói tevékenység el|źtásźra vonatkozó megbízási
szerzódés megkötését Szentes Beatľixszal 2013. december 3l-ig, bľuttó 40.856'-
Ft/hó,azaznegwenezer-nyo|cszázofuenhatforint/hómegbizásiđíjért.

4. felkéri a polgármestert az I.,2. pont szerinti megbízási szęrződés módosítások a|áitá-
sára, és a 3. pont szerinti szerzőđés megkötésére.

Felelős: polgármesteľ
Határiđo: 2013, március 1.

A döntés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Szervezési és Képviselői Iľoda

A lakosság széles korét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészítojének javaslata a
kozzététeImődjara: honlapon közzé kell tenni

Budapest, 2013. február 22.

-;, ' 1 p^.,,ć.-z..z=.-
|2-ĺ',l.'.--ł
Zentai oszkĺĺr

a Humánszolgáltatási Bizottság
elnöke
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MEGBÍZÁSI SZERZóuÉs

Amely létrejött egyrészróI Budapest Főváľos wII. kerület Jĺízsefuáľosi Onkormányzat
(képviseli: Dr. Kocsis Máté polgármester, székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63 - 67.)
Megbízó (továbbiakban: Megbízó),

másrészľől Boroznaki Áľpád (lakóhely: ......, adósztlm.. .......'' sztiletési hely, idő:
Megbízott (továbbiakban : Megb lzott)

egytittesen a Felek kozott az aIábbi feltételekkel:

I. Fęlek rogzít1k, hogy 2013. januaľ 1. és 2013. február 28. kozött idószal<ĺa megbíztsi
szeruóďést kötöttek, melyben Megbíző megbízta Megbízottat a Humánszolgáltatási
Bizottság elnöke részére történő tanácsadói feladatok e||źiásával, abizoItság elnökével
e gy eztetett iĺgyekben.

2. Az 1. pontbanmegjelĺĺ|tmegbízásiszeruődés4.pontjaazalábbíak szerintmódosul:

,,Megbízó a jelen szerződés I. pontjában meghatározott fetadatok eĺvégzésé,árt bľuttó
59.199.- Ft/hó, azaz bruttó Ótvenkilencezert-százkilencvenkilenc forint/hó megbízósi díjat

fizet átutalással a teljesítésigazoĺást kÔvető 15 napon beĺal Megbízott '.....' BanlcrláI
vezetett szómú banlazámlájáľa. Teljesítés igazoĺásóra a Polgórmester jogosult a
B izotts ág j av as lata al apj án.,'

3. Az 1, pontban megjelölt megbízási szeľzőđés 5. pontjában foglalt határĺđó a HB
,. ',.l20I3. (' . .) számú hatátozata a|apjźn az alábbial<raváItozik:

,,Feĺek jelen megbízási szerződést határozott időre kafik, 20Ij. január 1. napjávaĺ ĺép
hatályba és 20] 3. december 31-ig szól.,,

4. Felek rogzítik, hogy az 1. pontban megjelölt megbizźsí szerzodés további pontjai
v áIto zatlaĺul maradnak.

5. Jelen szęrződés módo sĺtás 2013 , marcius I. napjátőI hatályos.

Szerződő felek jelen szeruódést elolvasták, értelmezték, és mint akaľatukkal mindenben
megegyezőt 4 péIdarryban jővźhagyólag írták aIá.

Budapest, 2013. februaĺ ......

Budapest Főváľos VIII. keľiilet
Józs efu áro si onkormányzat

képviseletében
Dr. Kocsis Máté

polgármester
}legbíző

Boroznaki Aľpád
Megbízott



Jogi szempontból ellenj egyzem:
Riman Edina
jegyzo

nevében és me gbízásábőI

đr.lľi4észźlr Erika
aljegyző

Fedezet: a2013. évi költségvetésľől szőIő 9l20I3. (II. 22.) onkormányzati ľendelet 16. $ (3)

bekezdése alapj ćn bizto sított.

pénzügyileg ellenj egyzem :

Pĺíľis Gyulané
p énzngy í lJrgy o sńáIyv ezető
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MEGBÍZÁSI SZERZouÉs

Amely létľejött egyrészto| Budapest x'őváros VIII. keľület Józsefvárosi onkormźnyzat
(képviseli: Dľ. Kocsis Máté polgármesteľ, székhely: 1082 Budapest, Baľoss u.63 _ 67.)
Megbíző (továbbiakb an : Me gbízó),

másľészről llÁáté András (lakóhely: .....,, adősztlm .....''.' sztiletési hely, idő:
Megbízott (továbbiakban: Megbízott)

együttesen a Felek k<jzott az althbí feltételekkel:

7. Felek rogzítik, hogy 2012' maľcius l . és f0T3 , február 28. kozott időszakľa megbízási
szeruődést kötöttek, melyben Megbízó megbizta Megbizottat a Humánszolgáltatási
Bizottság elnöke részére toľténő tanácsadói feladatok e||átásáva|, abĺzottság elnökével
egyeztetett ügyekben.

2. Az 1. pontban meg|elcllt megbízási szętződés 4. pontja az alábbiak szerint módosul:

,,Megbízó a jelen szeľződés l. pontjában meghatározott feladatok elvégzéséért bruttó
40.856.- Ft/hó, azaz bľuttó negyvenezer-nyolcszázotvenhat foľint/hó megbízási díjat fizet
átutalással a teljesítésigazolást kovető I5 napon belĺ;l Megbízott ...'... Banlcnáĺ vezetett

számú banĺ<számĺájdra' Teljesítés igazolására a Polgármester jogosult a Bizottság
javasĺata alapján. ''

3. Az 7. pontban megjelölt megbízásí szeľzőđés 5. pontjában foglalt határidő a HB
. , ..,lf0l3, (. ..) számú határozata a|apjarl az alabbía]<ľaváItoz1k:

,,Feĺek jelen megbízási szerződést határozott időre kafik, 20]2' március ]. napjával lép
hatályba és 2013. december 3I-ig szól.,'

4. Felek rogzítik, hogy az 1. pontban megjelölt megbízási szeruőđés további pon$ai
v źllto zat|anll l maľadnak.

5. Ie|enszerződés módosítás 2013. miáľcius 1. napjától hatályos.

Szeruődő felek jelen szetződést elolvastfü, értelmezték, és mint akaľatukkal mindenben
megegyezőt4péIđarĺyban jóvahagyő|agírtáka|á.

Budapest, 2013' februaľ ..'...

Budapest Fővaros VIII. kerület
Józsefu aľo si onkorm tny zat

képviseletében
Dr. Kocsis Máté

polgĺĺľmesteľ
Megbíző

Máté András
Megbízott



Jogi szempontból ellenj egyzem:
Rimán Edina
jegyz;o

nevében és megbizásźlbő|

ďr.Mészźr Erika
a|jegyző

Fedezet: af0I3, évi kÓltségvetésľől szőIő 9l20I3. (II. 22.) onkormźnyzati rendelet 16. $ (3)

bekezdése alapjćn biztosított.

pénzĺigyileg ellenj egyzem :

Páris Gyulané
p énztigyi ijgy o sztćiyv ezető
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nĺlnlcBizfusr sznRzotns

amely létľej ĺitt egyrésztol
Bu d ap est Főváros VIII. Keľiilet Jĺízs efu áľo si Onk ormányzzt
székhely: 1082 Budapest, Baross u.63 _ 67.
adő szám: | 57 3 5] 1 5 -2- 4f
K S H stati s ztikai szźlmj eI: I 5 7 3 5 7 I 5 -8 4 I I -3 2 I - 0 I
töľzskönyvi azonosító szám.. 7 3 57 I 5

képviseletében : Dr Kocsis Máté polgármester,
mint Megb íző (a továbbiakb an: Megbíző),

másľészről
Szentes Beatrix
született:
lakcím:
adóazonosító jel:
TB ttjrzsszám:
mint Megbízott (a továbbiakb an: Megbizott) között a mai napon az alábbi feltételekkel:

1' A Megbízó a HumánszolgáItatźsi Bizottság ..'.l20I3, (.....) számú határozatában
megfogalmazott javaslata alapjáĺ megbízza a Megbízottat a Humánszo|gáItatási
Bizottság elnöke tészéte történő tanácsadói feladatok e|IátásávaI abizottság elnökével
egy eztetett egyedi ügyekben.

A Megbízott feladatkoľébe tartozik a bizottsági feladat- és hatáskcirébe tartoző
döntések e|okészítéséhęz és végrehĄtásához sztikséges szakĺnai tanácsadás A
Budapest Fővaros VIII. KerĹilet Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testület és

Szervei Szervezęti és MűködésiSzabáIyzatań| Szó1ó I9l2009. (V.06.) számurendelet
45. $ (4) bekezdésben meghataľ ozott témakörökben.

2, A Megbízott a megbizást e|fogadja. Kötelezettséget váI|a| arra, hogy a megbízotti
teendőit a hatályos jogszabáIyi ľendelkezések kĺjzĺĺtt aMegbíző éľdekeinek figyelembe
vételével |átja eI. A feladat e|Iátáshoz szükséges Képviselő-testületi és bizottsági
eIőterjesztésekęt a Humánszol gáItatási Bizottság elnöke biztosítja szttntra megfelelő
időben.
A Megbízott a tanácsadói feladatait a Humźnszo|gźĺItatási Bizottság elnoke szźmźtra
részbeĺ íľásban, részben szőban telj esíti.

3. A Megbízott kijelenti, hogy a szerződésben meghataľozott feladat e||átásźlra alkalmas
és megfelelő szakértelemmel rendelkezik.
Megbízott a megbizást felelősségteljesen köteles ellátni, a szerződés teljesítése soľán
tudomásara jutott adatokat, információkat kizarőIag a Megbíző jőváhagyásával
hozhatja harmadik személy vagy hatóság tudomásaľa.

4. A Megbízó je|en szerződés 1. pont meghatźrozott feladatok elvégzéséért, a teljesítés
igazoIását követő 15 napon beltil havonta bruttó 40.856,- Ft, azaz negJvenezer-

nyo|cszázotvenhat foľint megbízási díjat köteles átutalni aMegbÍzott ......... Banknál
vezeteťr, ....... szźľĺrubankszámlájfua.



A teljesítésigazolásta a Humánszolgáltatási Bízottságjavaslata a|apjźn a polgĺíľmester
jogosult.

5' Felek jelen megbízásí szerzőđést hatáľozoÍt időre kötik, 2013. máľcius I. napjáva| |ép

hat.źt|yba és 2013 . december 3 1 -ig szól.

6. Ielen szerzőđést báľmely fél 15 napos határidővel felmondhatja.

7. A jelen megbizási szęľződésben nem szabáIyozott kéľdésekben a Ptk. ľenđelkezési
iľanyadóak.
Felek a jelen megbízási szeruőďésből ęredő vitás kérdéseket elsősoľban békés módon,
közös egyeztetéssel kíséľlik meg rendezni. Annak eredménytelensége esetén fordulnak
az á|ta|ános szabályok szeľinti hatásköľrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz.

8. Szerzódő felek jelen szerzóđést elolvasták, éľtelmezték, és mint akaratukkal
mindenben me ge gy ezot j őv áhagy őIag írták a|á'

Felek a jelen 2 oldalból és 8 pontból ál1ó, 4 pé|danyban készült szerzódést elolvasták,
érte|mezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyőIagaláírjek.

Budapest,2013. februáľ

Budapest Főváľos VIII. keľiilet
Józsefuaľosi onkoľmányzat

képviseletében
Dr. Kocsis Máté

polgármester
}i4egbíző

Szentes Beatrix
Megbízott

Jogi szempontból ellenj egyzem :

Rimĺín Edina
jegyző

nevében és megbízásából

đr,Mésztr Erika
aIjegyző

Fedezet: a2013. évi koltségvetésľől szőIő 9l20l3. (II. 22.) önkormźnyzatí rendelet 16. $ (3)
bekezdése a|apj áĺ biztosított'

p énzigy ĹIeg e l l enj e gyzem :

Paĺis Gyuláné
p énzugy i ijgy o sztá|yv ezető

2


