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Táľgy: Javaslat dr. Jóvéľ Bé|ánétanácsadói tevékenységének2014' januáĺ, februáľ és

maľcius havi telj esítésigazoláséra

E lő te rj e sz tő : D t . Révész Márta, a Hum án sz olgá|tatási

Készítette:Pálka Dóľa, Szervezési és Képviselői Iroda
Leíľó: Pálka Dóra

Bizottság
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A napirendet nyilvános ülésen lehet taĺgyalni.
A dönté s elfo gadás aho z e gy szetu szav azatIobb s é g s ztiks é ge s.
Melléklet: 1 db januar, febľuaĺés március havi beszĺímoló
Tisztelt Humánszo|gáitatási

Bizottság!

I. Előzmények

A

Budapest Fővaľos VIII. Kerület Józsefuaľos onkormanyzata a Humĺínszo|gá|tatási
Bizottság 6712012, (II, 29.) számuhattrozatában megfoga|mazoIt,javaslata a|apjan megbízta
dr. Jóvéľ Bé|aÍIét(továbbiakban:Megbízott), hogy aHlslnźnszolgáltatási Bizottság alelndke,
dr. RévészMáľta részéret<jrténő tanácsadói feladatokat ellássa, és vele egyedi ügyekben
egyeztessen. A szetződés módosítását a Humánszolgáltatási Bízottság 29Il20I3. 6II'19.)
számuhatátozatźnak 1. pontjábanhagýa jővá2014. februĺĺľ28-ig. Tekintettęl arta,hogy a
Megbízott tanácsadásaru 2014. februĺíĺ28-át követően is sztikség volt, javasolható volt
megbízási szerzodésének meghosszabbítása' A Humanszo|gáItatźlsi Bizottság 25|20I4.(II.21)
szźtmu határozatának 4. pontjábaĺ1 hagýa jővá a megbizási szerzodés meghosszabbításźń
2014. szeptember 30-ig.

II. A beteľjesztésindoka

A

Megbízott feladatkcirébe tartozik a bízottság feladat-, és hatáskörébe tartozó dĺjntések

előkészítéséhez és vé gľehaj tásĺíhoz sziikséges szakmai tanácsadás.

III. Tényállási adatok

A

szerzódést a Megbizott a jelen előteľjesztés mellékletét képező dokumentumok alapjan
2014. januar 1. és 2014. miáľcius 31. kĺjzĺittiidőszakban megfelelően teljesítette, ezért
javaslom a teljesítés igazolás elfogadását.

Iv. A dtintés tartalmának ľészletes ismeľtetése
Javaslom, hogy a Humánszolgźlltatási Bizottság fogadja el' az eloteqesztés mellékletétképezo
beszámolókat, továbbá dt. Jővér Bélané20|1. maľcius 2. napjátőI hatályos szeruódése, és a

fent hivatkozott önkormĺínyzati rcndelkezés alapjan a

polgármesteľ

teljesítésigazo|ást'

Nevezett szerzőđés4. pontja tekintetében a teljesítésigazolásźtra
Bizottság j avas|ata a|apjan a polgĺírmesteľjogosult.

a

írja aLá

a

Humánszolgá|tatási

V. A diintés célja, pénzügyi hatása
Amennyiben a Humiánszolgá|tatási Bizottság elfogadja az e!őterjesztés mellékletétképezo
beszámolót, nevezett módosított szerzodés alapjan a MegbízoÍtaz e|végzett tanácsadői
tevékenységértbruttó 80.400.- Ft, azaz Nyolcvanezer-négyszáz forintftlő megbizási díjban
részesül, átutalással a teljesítésígazoléstkövető 15 napon belül a Megbízott által megadott
bankszĺímlaszámta.
Amegbízási díj fedezete a 1110lcím HB keret e|őirányzaton biztosított.

IV. Jogszabályi ľendelkezések

A

Budapest Főváros VIII. Kenilet Józsefuarosi Önkormányzat Képviselő-testĹiletének a
Józsefvaľosi onkormányzat 2014. évi költségvetésről szőIő 3l2OI4. (II. 13.) sztmru
önkormanyzati rcndę|ęte I7. $ (3) bekezdés b) pontja szerint: ,'(3) A kepviselő-testület
áll andó b izotts ágainak rendelkezé s ére álló ker et havi bľuttó os sze ge :

b)

a HumánszolgáItatósi

Bizottság

400 e

Ft"

A

Budapest Fővaros VIII. KeľĹilet Józsefuárosi onkotmányzat Képviselő-testiilet és Szervei
Szervezeti és Miiködési Szabźiyzatarő| szőIő 2512013. (v. 27.) önkormányzati ľendelet 4.
szźlmu mellékletének2.3.12. pontja szerint ,javasĺatot tesz
a kulan rendeletben
meghatórozott összeg eľejéig- a feladat- és hatóskörébe tartozó dantések eĺőkészítéséhez
és
végrehajtásóhoz szülrséges esetenkénti vagy az adott koltségvetésiév végéigterjedő
tanácsadási tevékenység ellátĺźsáraés egyéb tevékenységek díjazására, tóľsadalmi (civil)
szervezetek támogatására, valamint ezen tevékenységekteĺjesítésigazolásának és
t ámo gatás o k e l s z ómo l ás ónak elft gadós ár a.,,

A
j

Humánszo|géitatási Bizottság 25|2OI4.(II.2I) számí hatźrozatźnak4. pontj ában hagyta
őv á dr . Jó véľB é l áné tanács adó i szerző désénekho s s zab bításźLt.

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

Hatáľozati javaslat
. . .

.

/20I 4. (IV 2 1'). számu bizottsági hatfu ozat:

A Humánszo|gá|tatási Bizottság úgy dönt, hogy
1. javasolja elfogadásra dľ. Jóvéľ Bélánétanácsadói tevékenységének teljesítésigazoIását
20|4.januaľ 1-jétől 20|4. maľcius 31-ig terjedő időszakľa.
2. felkéri a polgiírmesteľt a hatźlrozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazoIás aláírź.sára.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2014. május 7.

A

döntés végĺehajtáséúvégzo
szewezęti egység: Szervezési és Képviselői Iroda

A lakosság széles körét éľintő döntések

esetén az előterjesztés előkészítójének javas|ata a

kozzététe|módjara: honlapon kozzé kell tenni

Budapest, 2014. ápľilis 9.
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Dľ. RévészMárta
a Humánszolgáltatási Bizottság alelncjke
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Humánszoĺgá|tatási Bizottság sza kértőjekent 2a1 4. január hóna pban
vógzett tanácsadii tevékenységről
dr. Jovér Beláne
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Bizottság szakéľttijeként20 1 4. februáľ hónapban

végzett tanácsadói tevékenységről
dr. Jóvér Béláné
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Humánszo|gá|tatási Bizottság szakertőjeként 2o14, március honapban
végzett tanácsadii tevékenységről
dr. Jovér Béláné
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