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Táľgy: Javaslat KozźkIgnác Tibor megbízási szerzódésének 2013' április havi teljesítés iga-
zoLására
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Előterjesztőz Bźiiĺt Mónika, bizottsági tag
Készítettez Szervezési és Képviselői lroda, Szabó Esztet
Leírĺó: Szabó Eszteľ

A napiľendet nyilvános ülésen lehet taľgyalni.
A dönté s elfo gad ás ah oz e gy szeĺu szav azattöbb s é g sztiks é ges.

Melléklet: 1 db április havi beszámoló

Tisztelt Humánszolgáltatási Bizottság!

A Budapest Főváros VIII. kerület lőzsefvttosi onkorményzat Képviselő-testiiletének a Jó-
zsefuaľosi onkoľmanyzat2013. évi költségvetésről sző|ő 9l20t3. (II. 22.) öĺtkormźnyzatiren-
delete 16. s (3) bekezdés b) pontja szeľint: ,'(3) A képviselő-testület állandó bizottságainak
ľendelkezéséľe óIló keľet havi bľuttó osszege:
b) a Humánszolgáltatási Bizottsóg 400 e Ft''

A Képviselő-testület és Szervei Szervezęti és Működési Szabá|yzatnőI sző|ő 2512013. (V.
27.) önkormányzati rendelet 4, számu mellékletének2.3.12. pontja szeľint ,javaslatot tesz -a ĺcĺ;lĺ;n rendeletben meghatározott összeg erejéig - afeladat- és hatásktjrébe tartozó datések
előkészítéséhez és végrehajtásához szülrséges esetenkénti vagy az adott kaltségvetési év végéig
terjedő tanácsadósi tevékenység ellótására és egléb tevékenységek díjazására, társadąlmi
(civil) szervezetek tómogatására, valamint ezen tevékenységek teljesítés igazolásának és tá-
mo gat ás o k e l s zámol ás ónak elft gadás ár a.,,

A Humánszolgá|tatási Bizottság jővehagfia 37l20I3. (III' 04') szárrruhatfuozatábanKozźk
Ignác Tibomal atanácsadői szerzőđésének megkĺjtését. Megnevezett szerződés tekintetében a
teljesítés ígazo|ására a Humánszolgá|tatási Bizottsźry javaslata a|apjan a polgármester jogo-
sult.

Aszerzőđéstamegbízott a jelen e|óterjesztés mellékletétképező dokumęntum alapján2013.
ápľilis I. és2013. ápľilis 30. közĺitti időszakban megfelelően teljesítette'

Kérem aTiszte|t Bizottságot, hogy a mellékelt hatáĺozatí javaslatot szíveskedjen elfogadni!



Határozati javaslat

.'.,lf0|3, (VI.03.). sztlmű bizottságihatározat:

A Humánszo|gáItatźsi Bizottság úgy dĺint, hogy

1. javasolja elfogadásľa Kozák lgnác Tiboľral kótött megbízźlsi szerzőďés teljesítés igazo|ását
f0|3 . április L-tőI2013, április 30-ig terjedó időszal<ta,

2. felkéri a polgármesteľt a hatźrozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazo|ás a|áírźsára'

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 2013.junius 14.

A döntés végrehajtásátvégzó szervezeti egység: Szeľvezési és Képviselői Iľoda

A lakosság széles körét éľintő döntések esetén az előteľjesztés előkészítőjének javaslata a
kozzététe| módjára: honlapon kozzé kell tenni

Budapest, 2013. május 27 .

Bálint Mónika
bizottságitag
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Beszámoló

Józsefváros onkormányzata és Kozák Tibori közott kötött megbĺzási szerződésben foglalt
feladatot 2013. ápri|ĺs hónapban megbízottként az alábbiak szerint te|jesítettem.

Az LMP kÜĺső szakértőjeként konzultációival Bálint Mónikának, Józsefváros
onkormányzatának képvise|ő.testü|ete me||ett műkcjdő Humánszolgá|tatási Bizottságának
nem képvise|ő tagjának a szakmai munkáját humánszo|gáltatássaI kapcso|atos
téma kö rcikben segítettem.

|(onzu|táció:

20J.3. ápri|is ].2.én és ].3-án: Bálint Mónika

A Humánszolgá|tatási Bizottság 2013' ápri|is ]'5.-i ülésének

Az f,3 SZMSZ módosÍtás ügyében mĺnd a 2.3 pont l. részét az á|ta|ános rende|kezésekrő|
szó|ót áttekintettůjk. Az SZMSZ módosítás több rész|etben kaptuk meg ebből a másodĺk a
poĺgármesteri hivata| miĺködését szabá|yzó módosĺtásokat. A 2.3 pont |||'-|V. részében, a
hatósági ügyrendet vizsgá|tuk. Az V. részben is konzu|tációt folytatunk 2.3 pont V. részében
aposztrofá |t pénzügyi osztály fe|adatairó|.

A 2013.04.30-án tartott második Humánbizottsági ti|ésen részt vettem és vé|eményeztem a
feľso ro|t eĺőterjesztéseket'

Konzu|tá|tunk az idegenforga|mi adók 1.2-es e|bírá|ása ügyében, ame|y kiadásaira több
kérdést intéztÜnk az önkormányzat fe|é, majd a 2.1-es napirendi pontban a támogatások
e|bírá|ása ügyébe is tobb esetben ta|á|tunk tisztázandó kérdéseket. VégÜ| a 2.3 napirendi
pont a fogászati támogatások eIbírá|ásra ugyében konzu|táltunk'

Budapest, 2013. május 14.

,k.)Ł -l-Lu
Rozák Ignác Tíbor


