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Táľgyz Javaslat Máté András tanácsadói tevékenységének2014. febľuáľ és maľcius havi
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Elő teľj esz tő z Z erÍaío szkát, a Humánszo l gáltatás i Bizottság
Készítette:Pálka Dóľa, Szervezési és Képviselői lroda
Leíľĺó:Pálka Dóra

eln<jke

A napirendet nyilvános ülésen lehet tĺíľgyalni'
A dönté s el fo gadásáh oz e gy szeľĺiszav azattobb s é g szĺiks é ge s.
Melléklet: 1 db februáľ és mĺíľciushavi beszámoló

Tisztelt Humánszolgáltatási Bizottság!
I. Előzmények

A

Budapest Főváros VIII. Keľület Józsefriíľos Onkormányzata a Humiánszolgźitatźsi
Bizottság 6412012. (II.29.) számíhatározatźlban megfoga|mazottjavaslata a|apjanmegbína
Máté Andrást (továbbiakban Megbízott), hogy a Humánszolgáltatási Bízottság elnĺike, Zęntai
oszkáľ részéte tĺjľténőtanácsadói feladatokat ellássa, és vele egyedi ügyekben egyeztessen. A
szerzódés módosítását a HumánszolgáItatási Bizottság 29Il20I3. (XII.19.) szźlmil
hatźnozatának 2. pontjában hagýa jővá 20L4. februáľ 28-ig. Tekintettel arľa, hogy a
Megbízott tanácsadására 2014. februĺáľ 28-át követően is szfüség volt, javasolható volt
megbízási szerzodésének meghosszabbítása' A HumanszolgáItatźlsi Bizottság 25|2014,(II.2I)
számu hatátozatának 2. pontjában hagyta jővá a megbizásí szeruődés meghosszabbítását
2014. szeptember 3O-ig.
II. A beteľjesztrésindoka

A

Megbizott feladatkörébe tartozik a bizottság feladat-' és hatáskijrébę tartozó dĺjntések

előkészítéséhez és végrehajtásához sziikséges szakm ai tanácsadás.

III. Tényállási adatok

A

szerzőđésta Megbízott ajelen előteľjesztés mellékletét képező dokumentum a|apjźn2014.
február | . és 2014 . máľcius 3I . kozötti időszakban megfelelően telj esített e, ezért j avaslom a
telj esítésigazolás elfo gadását.

Iv. A döntés tarta|mának ľészletesismeľtetése
Javaslom, hogy a Humánszo|gáLtatasi Bizottság fogadja eI az e|oterjesztés mellékletétképező
beszĺímolót, továbbá Máté Andľás 2012. maľcius I, napjtúőI hatályos szerzőđésę'és a fent
hivatkozott ĺinkormányzati rendelkezés a|apjźn a polgĺĺrmester írja a|á ate|jesités igazolást.

Nevezett szerzódés 4. pontja tekintetében a teljesítésigazolásáta
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V. A döntés célja, pénztigyi hatása
Amennyiben a Humánszo|gá|tatźtsi Bizottság elfogadja az előterjesztés mellékletétképezo
beszámolót, nevezett módosított szerződés alapján a Megbízott az e|végzett tanácsaďői
tevékenységéľtbruttó 40.856,- Ftlhő, azaz negyvenezernyo|cszázötvenhat forint/hó
megbízási díjban részesĹil, átutalással a teljesítésigazo|ást kĺivető 15 napon belül a Megbízott
által megadott bankszám|aszámta.

Amegbízźtsidíj fedezete a 11101cím HB keľet előirtnyzaton biztosított.

VI. Jogszabályi ktirny ezet

A

Budapest Főváľos VIII. Kerület Józsefuráľosi onkormányzat Képviselő-testületének a
Józsefuĺírosi onkormĺĺnyzat 2OI4. évi kĺiltségvetésľőlsző|ő 3l2OI4. (II. 13.) szźĺntł
önkoľmányzati ľendelete 17. $ (3) bekezdés b) pontja szerint: ,'(3) A képviselő-testüĺet
álląndó bizotts ágainak rendelkezés ér e álló ker et havi bruttó o s sze ge :

b)

a Humónszolgáltatĺźsi Bizottsóg
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Budapest Fővaros VIII. KeľĹilet Józsefuĺáľosi Önkormźnyzat Képviselő-testt.ilet és Szervei
Szervezeti és Mrĺködési Szabályzatátő| sző|ő 2512013' (V. 27.) önkormźnyzati rendelet 4.
számu mellékletének 2.3.12. pontja szerint ,javaslatot tesz a hłlan rendeĺetben
meghatdrozott összeg erejéig _ a feladat- és hatdskôrébe tartozó dontések előkészítéséhezés
végľehajtásához szüĺ<ségesesetenkénti vągy az adott költségvetési év végéigterjedő
tanácsadási tevékenység ellátásóľa és eg,léb tevékenységek díjazásárą, tórsadalmi (civit)
szervezetek támogatósára, valamint ezen tevékenységekteljesítés igazolósának és
támo gatás ok els zómolás anak elfo gadás ár a.,,

A Humárrszo|gá'|tatási Bizottság 25|20I4.(II.2I) számű határozattnak 2. pontj ában hagýa
jővá Máté András tanácsadói szerzóđésénekhosszabbítását'

KéľemaTísńelt Bizottságot, hogy

a

mellékelt hatfuozatijavaslatot szíveskedjen elfogadni!

Határozati javaslat
,.

'.,.,12014. (|v .22.)' szźlmu bizottsági határozat..

A Humánszo|gá|tatási Bizottság úgy dönt, hogy
1.

javasolja elfogadásľa Máté Andľás tanácsadói tevékerrységérrekteljesítésígazol'źsźúf0I4.
február 1-jétől 2014. március 3l-ig terjedő iđószak'ra.

2. fe|kéri a polgármesteľt a hatźtrozat 1. pontjában foglalt teljesítésigazolás alźńrására.

Felelős: polgármester
Hatarídő: 20I 4. május 7.

A

döntés végrehajtásźivégzoszewezeti egység: Szervezési és Képviselői Iroda

A lakosság széles körét érintő döntések

esetén az eIőterjesztés előkészítójénekjavas|ata a

kozzététe|módjfua: honlapon kozzé kell tenni

Budapest, 2014. április 9.
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ZBNrer oszxÁn
HuvÁNszolcÁrraľÁsl BIzoľrsÁc plľorn

BEszÁMotl
A Józsefváľosi tnkoľmányzat Humánszolgáltatás í Bízottság részére
véezett tanácsađói tevékenyséeről

zotł. FEBRUÁB/ MÁRCIUS hónapban
A

Jőzsefváľosi tnkoľmányzat (rosz. Budapest, Baľoss u.63-67.) képviseli: đr.Kocsis

Máté polgáľmester mint megbíző és Máté Anfuás mint megbízott kozött, megbízási
szerezőďésjött létľea Jőzsefvárosi onkoľmányzat HumánszolgáItatási Bizottság tészéte

a bízottság elnökének munkája segítéséľe.A
megbíző tészértíLutasításaľa jogosult: Zeľrtal oszkáľ a HumánszolgáLtatási Bizottság

töľténő tanácsadói feladatok-, valamint
elnöke.

Az elvégzett feladatok:
1,

TER Ko Z,,B,, j eIíi p áIy ázattal kap csolato s đöntések
-

2, J őzsefv áľosi Nemzetisé gi Önkoľmányzatokkal kapcsolatos ďöntések
3,

MagđolnaNegyed Pľogľam III. megvalósításával kapcsolatos döntések

4,

A Guisto-Kamaľa Művészeti lKöz};raszr-(s' Nonprofit Kft. 2013. évi tevékenységérí|szőIő

beszámoló áttekintése
5,

A Tudományos Ismeretteľjesztő Tátsulat 2013. évi tevékenységéľőIszóló beszámoló

áttekintése

6,

A TIT

Kossuth Klub Egyesület 2013. II. félévitevékenységéríIszőIő beszámoló

áttekintése
7,

Civil szeľvezetek beszámolóinak áttekintése

Kéľembeszámolóm elfogaďását.
További jó munkát és egészséget kívánva!

Buđapest,2014. április
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