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ELoTERJESZTÉS

a Humánszo|gáitatási Bizottság 20Í3. ápľilis 15.ei ülésére

Táľgy: Javaslat Szentes Beatľix megbízási szerzőđésének 2013. maľcius havi teljesítés igazo-
Iására

Előteľjesztőz Zęntďl oszkáĺ, a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke
Készítette: Szervezési és Képviselői Iroda
Leíró: Szabó Eszter

A napirendet nyilvános iilésen lehet tĺĺrgyalni.
A dönté s e lfo gadás ah oz e gy szeru szav azattobb s é g sztiks é ge s.

Melléklet : 1 db j avaslat telj esítési g azo|ásra

Tisztelt Humánszolgáltatási Bizottság!

A Budapest Fővaĺos VIII. kerület Jőzsefrĺárosi onkoľmtnyzat Képviselő-testiiletének a Jó-
zsefuaľosi onkormanyzat2}I3, évi költségvetésről sző|ő 9l20I3. (II. 22.) önkormźnyzatĺren-
delete 16' $ (3) bekezdés b) pontja szerint: ,, (3) A képviselő-testület óllandó bizottsógainak
rendelkezésére óĺló keret havi bruttó összege:
b) a Humánszolgóltatási Bizottság 400 e Ft,'

A Képviselő-testtilęt és Szęrvei Szervezęti és Mtĺködési Szabá|yzatfuő| sző|ő I9l2009.(V. 06.)
cinkormanyzati rcndelet 45. $ (5) bekezdése 2. pontjának m) alpontja szeľint a Humánszolgál-
tatási Bizottság javas|atot tesz - a kiilön rendeletben meghatźrozott összeg eľejéig _ a fę|a-
dat- és hatáskĺjrébetartoző döntések előkészítéséhezés végľehajtásához szükséges esetenkénti
vagy az ađott költségvetési év végéig terjedő tanácsadási tevékenysé g el|átásźna és egyéb te-
vékenységek đíjazásara, táĺsaďaImi (civil) szervezetek támogatására, valamint ezen tevékeny-
ségek teljesítés igazolésának és támogatások elszĺĺmolásának elfogadásźra.

A HumanszolgáItatásí Bizottság jőváhagyta32120|3. (II.25.) szźtmthatźrozat 3' pontjában
Szentes Beatrixszal atanácsadői szerződésének megk<itéséről. Megnevezett szerzodés tekinte-
tében a teljesítés igazo|ásźlra a Humánszo|gá|tatási Bizottság javaslata alapjźn a polgĺĺrmesteľ
jogosult.

A szerzőďést a megbízott a jelen e|oterjesztés mellékletét képező dokumentum a|apjźn 2013.
maľcius 1. és 2013. maľcius 31. közötti időszakban megfelelően teljesítette'

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



Határozati javaslat

'.../2013. (IV.25.). számí bizottságihatźnozat:

A HumánszolgáItatási Bizottság úgy dont' hogy

1. javasolja elfogadásra Szentes Beatrixszal kötött megbízási szerzódés teljesítés igazoIását
2013. március 1-jétől 2013. március 31-ig teľjedő időszakľa.

f . feIkéri a polgármestert a hatźrozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazolás aláírásfua,

Felelős: polgármesteľ
Határídő : 2013 . ápr1Iis 26.

A döntés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Szervezési és Képviselői Iľoda

A lakosság széles kĺjrét éľintő döntések esetén az e|oteqesztés előkészítőjének javas|ata a
kozzététe|mődjara: honlapon közzé kell tenni

Budapest, 2013. április 4.
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a Humĺĺnszolgáltatási Bizottság elnoke
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BESZAMOLO

A Józsefvárosi Önkormányzat Hurnánszo|gá|tatási Bízottság részére

végzett ta nácsa dó i tevékenységrő|

Március hónapban

A Józsefvárosi onkormányzat (1082' Budapest, Baross u,63-67,) képviselĺ: dr. Kocsĺs

Máté polgármesteÍ mint megbízó és Szentes Beatrix mint megbízott kozott, megbízásĺ

szereződésjött |étre a Józsefvárosi Önkormányzat Humánszo|gá|tatási Bizottság részére

történő szakértői fe|adatok., va|amint a bizottság elnökének munkája segítésére' A

megbízó részérő| utasításara jogosu|t: zentaioszkár a Humánszo|gáltatási Bizottság

elnoke.

Az elvégzett feIadatok:

1-, Részvettem a bĺzottsác2013, március 4-i, március 18-ai ü|ésein.

2, A,Zentai oszkár elnok úr álta| rende|kezésemre bocsátott anyagokat

áttanuImányoztam. Az egyes anyagokat szóban-, il|etve írásban vé|eményeztem.

Kérem beszá mo|óm eĺfogadását.

Továbbí jó munkát és egészséget kívánva !

Budapest, 201.3. ápri|is 2.

ÜdvozIettel:


