
Budapest Főváros VIII. keľül et Jőzsefyáros onkorm tnyzat Képviselő-testületének
Humánszolgáltatási Bizottság

,l * śz. napiľend

ELoTERJESZTÉS

a Humánszolgá|tatási Bizottság 2013. február 25-ei iilésére

Tárgy: Javaslat a Humánszo|gá|tatási Bizottság tevékenységéhez szükséges tanácsadói tevékenység
eI|ttásźtra vonatkozó megbizási szerzodés módosítására dr. Jóvér Bélánéval

Előteľjesztő: Dr' Révész Mźltta, a Humánszo|gá|tatási Bizottság alelnöke
Készítette: Szervezési és Képviselői Iroda
Leírőz Szabó Eszteľ

A napirendet nyilvános ülésen lehet tĺĺľgyalni.
A dönté s elfo gadás áh o z e gy szetu szav azatÍöbb s é g szüks é ge s.

Melléklet: 1 db (megbizási szetződés módosítás)

Tisztelt Humánszolgáltatási Bizottság!

A Budapest Főváros VIII' Kerület Józsefuárosi onkormtnyzat Képviselő-testület és Szervei
Szeruezetí és Múködésí SzabállyzatárőI sző|ő - I9l2009. (V. 06.) számu ľenđelet a5. $ (5) be-
kezdésének 2. pont m) alpontja szerint a Humánszolgáltatási Bizottságjavaslatot tesz - a kü-
lön rendeletben meghatáľozott összeg erejéíg_ afe|aďat- és hatásköľébe tartoző döntések elő-
készítéséhez és végrehajtásához sztikséges esetenkénti vagy az adott költségvetési év végéig
teľjedő tanáisadási tevékenység e||átásáĺa és egyéb tevékenységek đť1azásźtra, tźľsaďalmi (ci-
vil) szervezetek tźlmogatásáta, valamint ezen tevékenységek teljesítés igazoIásának és támo-
gatások elszámolásának elfo gad ására.

A2013. évi költségvetésről szőIő 9l20I3. (II. 22.) önkormányzatí rendelet 16. $ (3) és (a)
bekezdése szerint: ,, (3) A képviselő-testület állandó bizottságainak rendelkezĺźsére álló keret
havi bruttó Összege:
a) a Városgazdálkodási és Pénzügli Bizottsóg 800 e Ft
b) a Humánszolgákatási Bizottság 400 e Ft

(4) A (3) bekezdés szeľinti keret kizárólag a bizottság munkójóhoz, a dant.lshozatal elősegíté-
s éhe z s zülrs é ge s tanác s adó i t ev é keny s é g díj az ós ár a for dít hat ó.,'

Tekintettel aľra, hogy dr. Jóvér Bélánéval kotött tanácsađói szerzőđés 2013, februar 28-źln
megszűnik, de a nevezett közremúködéséľe továbbra is szfüség van, javaso|hatő az éľintettel
a megbízási szerzóđés módosítása 2013 . decęmber 3 1 -ig.

Fenti érvek és jogszabályhelyek a|apjarl kéľem aTisńę|t Bizottságot, hogy támogassa a meg-
bízási szerzo ďés módosítását.



H:atź.ľozatĺ javaslat

/2O13.(II. 25.) szźlmll

A Humánszolgáltatási Bĺzottság úgy dönt, hogy

1. javasolja a polgármesteľnek af48lf0l1. (III. 02.'1 számtĺHBhatározat alapján megkö-
tĺjtt tanácsadói tevékenység ellátásáľa vonatkoző megbizási szeruődés módosítását dľ'
Jóvér Bélránéval 2013. december 3I-ig, bruttó 80.400,- Ft/hó, azaz ĺyolcvanezer-
ĺégy száz foľint/hó me gbízási díjéÍt.

2. felkéri apolgármestertaz 1. pont szerinti megbízásiszeruodés módosítás aláírására.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2013. mĺárcius 1.

A döntés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Szervezési és Képviselői Iroda
A lakosság széles korét érintő dclntések esetén az e|őterjesztés előkészítőjének javas|ata a
kozzététe|mőĄźna honlapon kozzé kell tenni

Budapest, 2013. felcľuár 22'
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Dr. Révész Mźrta

a Humánszo |gá|tatási Bizottság
alelnöke
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MEGBÍZASI SZERZooÉs vónosÍrÁs

Amely létrejött egyrészrőI Budapest Főváros VIII. keľület Józsefváľosi onkormányzat
(képviseli: Dr. Kocsis Máté polgármester, székhely: 1082 Budapest, Baľoss u. 63 - 67.)
Megbíző (továbbiakban: Megbízĺó),

mástészrol dľ. Jĺóvéľ Béláné (lakóhely: ......' adőszźlm: ........' születési hely, idő:
nyugdíjas totzsszám:. . ...) Megbízott (továbbiakban: Megbízott)

együttesen a Felek közĺjtt az a|ábbi feltételekkel:

1. Felek rogzítlk,hogy 2011. március 2. és2013. februaĺ f8.kozottidőszakamegbízási
szeruődést kötöttek, melyben Megbíző megbína Megbízottat a Humánszolgáltatási
Bizottság MSZP-s tagsa részéľe tĺjrténő tanácsadói feladatok ellźtásával, a bizoÍtság
elnĺjkével e gy eztetett ügyekben.

2. Az I, pontban megjelölt megbizási szerzođés 2. pontjźnak f. bekezđése az a|ábbiak
szerint módosul:

,,A feladatellátásához szüĺ<séges Képviselő-testületi łés bizottsági előterjesztéseket a
Szervezési és Képviselői Iroda biztosítja számára meýlelő időben','

3. Az I. pontban megjelĺilt megbízási szerzőđés 4. pontja az aIźhbiak szeľint módosul:

,' Megbízó a jelen szerződés l. pontjában meghatározott feladatok elvégzéséért bruttó
80.400.- Ft/hó, azaz bruttó nyoĺcvanezer-néglszáz foľint/hó megbízási díjat fizet
dtutalással a teljesítésigazolást kaveó 15 napon belül Megbízott .,..... Banlcnál
vezetett számú banlazómĺájóra. Teljesítés igazolására a Poĺgármester jogosult
a Bizottság javaslata alapján.''

4. Az I. pontban megjelölt megbizási szetzodés 5. pontjában foglalt határidő a HB
. . . ..12013 . (. . . ) számú hatźrozata a|apjźn az a|ábbial<ĺa váItozĹk:

,,Feĺek jelen megbízási szeľződést hątározott időre katik, 20]]. március 2. napjával
lép hatályba és 20]3. december 31-ig szól..,'

5. Felek rogzítik, hogy az 1. pontban megjelĺilt megbízási szeruődés további pontjai
v á|tozatlarľ; l maľadnak.



6. Je|en szerződés módosítás 2013maľcius I. napjatőI hatályos.

Szeruődó felek jelen szerzőđést elolvastfü, érte|meńék, és mint akaratukkal mindenben
me ge gy ezőt 4 p éIdanyb an j óvaha gy ő|ag irták aIá'

Budapest, 2012. február .....

Budapest Főváľos VIII. keľület

Józsefu áro si Önkoľmá ny zat

képviseletében

Dr. Kocsis Máté

po1gármesteľ

lĺ{egbíző

dr. Jóvéľ Bélané

lľl4egbízott

Jogi szempontból ellenj egyzem:
Rimĺĺn Edina

jegyző
nevében és megbízásából

dr'Mészár Eľika
aljegyző

Fedezet: a2013. évi költségvetésről szőlő 9120|3. (II. 22.) onkormányzatí rendelet 16. $ (3)
bekezdése alapj án bizto sított.

pénzngy i|eg el lenj e gyzem :

Paris Gyulané
p énzngy i tjgy o sztáIyv ezető


