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A napirendet nyilviínos ülésen lehet taľgyalni.
A dönté s e l fo gadásáh o z e gy szeru szav azattobb
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1 db

s é g szfü s é ge s.
januaľ, februĺírés március havi beszĺímoló

Tisztelt Humánszolgáltatási Bizottság!
I. Előzmények

A

Budapest Fővaľos VIII' Kerülęt Jőzsefváros onkormźnyzata a Humánszo|gá|tatási
Bizottság 32l20I3. (II. 25.) számu hatátozaténak 3. pontjában megfogalmazott javas|ata
alapján megbína Szentes Beatrixet (továbbiakban Megbízott), hogy a Humĺĺnszo|gá|tatási
Bizottság elnöke, Zentai oszkár részétetöľténő tanácsadói feladatokat ellássa, és vele egyedi
iigyekben egyeztessen. A szerződés módosítását a Humánszolgáltatási Bizottság 29Il20I3.
(XII.19.) számuhaténozatźnak 5. pontjábarlhagyta jővá2014. február 28-ig' Tekintettel arľa,
hogy a Megbízott tanácsadásara2014. februaĺ 28-átkovetően is sztikség volt, javasolható volt
megbízási szerződésének meghosszabbítása. A Humanszo|gáLtatási Bizottság 25|20I4.(II.2I)
szánu hatźnozatźnak3. pontjában hagyta jővá, a megbízási szerzodés meghosszabbítását

2014. szeptembeľ 3O-ig.

II. A beteľjesztés indoka

A

Megbízott feladatkörébe taľtozik a bizottság feladat-, és hatáskclrébe tntoző döntések

előkészítéséhez és vé gľehaj tásĺíhozszfü séges szakmai tanácsadás.

III. Tényállási adatok

A szeruődést a Megbízott ajelen előteľjesztés mellékletétképező dokumentum alapjźn2014.
januaÍ I. és 20|4. maľcius 31. kĺjzötti időszakban megfelelően teljesítette, ezértjavaslom a
telj esítésigazolás elfo gadását.

Iv. A döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése
Javaslom, hogy a Humánszo|gáItatási Bizottság fogadja eI az eIőtefiesztés mellékletét képezó
beszámolókat, továbbá Szentes B earix 2013 . mĺĺrciusI . napjátőI hatályos szęrzodésę' és a fent
hivatkozott önkoľmányzati ľendelkezés a|apjźn a polgármester íľjaalá a teljesítésigazolást.

Nevezett szetzodés 4. pontja tekintetében a teljesítés igazo|ásźna
Bizottság javaslata alapjáĺ a polgĺáľmester jogosult'

a

Humĺínszolgá|tatási

V. A döntés célja, pénzĺigyihatása
Amennyiben a Humánszolgá|tatási Bizottság elfogadja az e|őterjesztés mellékletét képezó
beszámolót, nevezett szeruődés a|apján a Megbízott az elvégzett tanźrcsadói tevékenységéľt
bruttó 40.856,- Ft/hó, azaz negyvenezetnyolcszźz<jtvenhat foľint/hó megbizási díjban
részesül, átutalással a teljesítésigazo|ást követő 15 napon belül a MegbízoÍtáltal megadott
bankszámlaszámĺa.
Amegbizási díj fedezete a 11101cím HB keret eIóirényzaton biztosított.

IV. Jogszabályi ľendelkezések

A

Budapest Főváros VIII. Keľi'ilet Józsefuĺíľosionkormányzat Képviselő-testiiletének a
Józsefuárosi onkormányzat2OI4. évi költségvetésľől sző|ő 3l20I4. (II. 13.) önkormźnyzati
rendelete 17. $ (3) bekezdés b) pontja szeľint: ',(3) A hźpviselő-testüĺet állandó bizottságainak
rendelkezésére dlló keret havi bruttó osszege:
b) a Humánszoĺgóltatási Bizottság
400 e Ft,'

A Budapest Fővaĺos VIII. Keľület Józsefuarosi onkormányzat Képviselő-testület és Szervei

Szervezeti és Működési SzabályzatańI szőIő 2512013. (V. 27.) önkormźnyzatí rendelet 4.
szźlttű' mellékletének2.3.12. pontja szeľint ,javasĺatot tesz
a kaĺan rendeletben
_
meghatározott r)sszeg erejéig a feladat- és hatáskÔrébe tartozó dantések előkészítéséhezés
végrehajtásóhoz szüI<séges esetenkénti vaqy az adott kaltségvetésiév végéigterjedő
tanácsadási tevékenység ellĺźtásáraés egléb tevékenységek díjazására, társadaĺmi (civil)
szervezetek támogatására, valamint ezen tevékenységek teljesítésigazolásónak és
támo gatós ok elszámolás ának eIft gadás ár a.,,

A
j

Humánszolgá|tatźsi Bizottság f5l20l4.(n.2l) számt határozatźnak 3. pontjaban hagyta
óvá Szentes Beatrix tanácsadói szerző désének hosszabbítźsát.

KéľemaTisnek Bizottságot, hogy

a

mellékelt határozatijavaslatot szíveskedjen elfogadni!

Határozati javaslat
. . . .l

f}I 4. (Iv .22.). sztlmű bizottságí

hatźrozat..

A HumánszolgźĺItatási Bizottság úgy dönt, hogy
1. javasolja elÍbgadásľa Szentes Beatľix tanácsadói tevékenységénekteljesítésigazolásät
z\I4.januaľ l-jétől 2014. marcius 3l-ig teľjedo időszakĺa'
2. felkéri a polgáľmestert a hatźrozat 1. pontjában foglalt teljesítés ígazolás aláírásźra.

Felelős : polgĺĺľmesteľ
Hataridő: f}I 4. május 7'
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A lakosság széles köľét érintő döntések
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esetén azelőterjesztés előkészítojénekjavas|ataa

kozzétételmődjára: honlapon kozzé kell tenni

Budapest, 2014. április 9.
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Zentai oszkaľ
a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke
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Beszámoló

-Budapest Főváros Vlll' Kerü|et Józsefvárosi onkormányzattal kötott megbĺzásĺ
szerződésben fog|a|tak kote|ezettségemnek 2014. -január- hónapban az alábbĺak
szerint tettem eleget:

A Humánszotgá|tatási Bizottság napirendjén szereplő eĺőterjesztések anyagait
áttekintettern és konzultá|tam Zentai oszkár elnok ()rra| az alábbi témakörokben:,

-

ÁttelĺĺntettÜka 2013. szeptembeńő|.decemberig tartó idoszakot és előre
megterveztĺik az e|ottünk á|ló fé|évet.

Budapest 2014.04.08

Szentes Beatrix

Beszámoló

-Budapest Főváros V|||. Kerület Józsefvárosi onkormányzatta| kotott megbĺzási
szerződésben fogla|tak köte|ezettségemnek 2014. -február- hónapban aza|ábbiak
szeri nt tettemleleget:

A Humánszolgá|tatási Bizottság napĺrendjén szereplo e|őterjesztések anyagait
áttekĺntettem és konzu|táltam Zentai oszkár e|nök |Jrra| azalábbĺtémakorökben:,
-Javaslat együttműkodési megá|lapodás megkotéséreaz Esélyt a Kibontakozásra Kulturá|is és Szociá|is A|apítvánnyaI
-.javasiat a TER-KOZ ,,B,, je|ii pá|yázattai kapcsoiatos további dontések
meghozataĺára

-'Beszámoló a Képvise|ő-testü|et bizottságai2013. május

1.

_2013. október 31,

kozott átruházott hatáskorben hozott döntéseĺnek végrehajtásáról

-Javas|at a 2014' évi Díszpolgári cím és a 2013. évi Józsefvárosi Becsü|etkereszt,
Józsefvároséft' Jó Sport és az Aranykoszorú kituntetések adományozására
Budapest 2014.04.08

BeszámoIo

.Budapest Főváros

Józsefvárosi onkormányzatta| kÖtott megbizási
s zerzodésben fogla|tak kotelezettségemnek 201 4' -má rcÍ us- hónapban az
V|]|. KerÜ|et

alábbĺak szerint tettem e|eget:
I

A Humánszo|gá|tatásĺ Bizottság napirendjén szerep|o előterjesztések anyagait

áttekĺntettem és konzu|tá|tam Zentai Oszkár e|nök Urra| az a|ábbi témakorökben:,

-Javasĺat a Guisto.Kamara művészeti Nonprofit Kft.2013. évi . tevékenységérő
beszámo|ó elfogadásá ra
-

Javas|at a Tudományos ismeretterjesztő Társu|at 2013, évi tevékenységérő|

szó|ó beszámo|ó e|fogadására
- Javas|at a T|T Kossuth K|ub EgyesÜ|et 2013'||'

fé|évitevékenységérólsziló

beszámoIi e|fogadására

]

Javas|at Pá|yázati felhívás kozzétételérecivi| szervezetek, mĹivészek és sportoĺok,
egyházak, egyházi szervezetek, nemzetĺségionkormányzatok 201,4,évi támogatása
érdekében
-

-

Javaslat cĺvil szervezetek beszámolóinak elfogadására

- Javas|at az idegenforga|mi

Budapest 2013.04.08

nr'Or

äil,v.v'#fe'oŕt
Szentes Beatrix

fe|haszná|ására
adó dĺfferenciá|t kĺegészítésének

