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ELoTERJESZTÉS

a Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság 20t3. szeptembeľ 16.ai ülésére

Tárgy: Javaslat TeszárszKároly megbízási szerződésénęk 2013. július havi teljesítés igazolásra

Előterjesztő: Soós Gytiľgy' Yárosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság elncjke
Készítette: Szervezési és Képviselői lľoda, Szedliczkyné Pekari Karolina
Leíľĺĺ : Szedliczkyné Pekari Karolina

A napirendet nyilvános ülésen lehet targyalni.
A dönté s e lfo gadás áh oz e gy szeru szav azatíobb sé g s ztiks é ge s.

Melléklet: 1 db július havi beszámoló

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Előzmények

A Budapest Főváros VIII. Kerĺilet Józsefuáľos onkormányzata aYtnosgazdálkodási és Pénz-
ügyi Bizottság 145712011. (x. 28') száműhatározatźlban megfogalmazotĹjavaslata alapján
megbínaTeszársz Kaľolý (továbbiakbanMegbízott), hogy aYárosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság eln<ike, Soós Gyĺirgy részére történő tanácsadói feladatokat ellássa, és vele egyedi
ügyekben egyeztessen. Tekintettel arra, hogy a Megbízottal kötött szerzodés 2013. február 28-
źn megszíiĺt, đe a Megbízott kĺjzľemúkĺjdésére továbbľa is szükség volt javasolható volt a
megbizási szerzőđés módosítása. A szerzođés módosítását a Varosgazdálkodási és Pénztigyi
Bizottság a I8Il2013. (II. 25.) számuhatátozattnak 3. pontjábanhagýa jővá20l3. december
31-ig.

II.Indokolás

A Megbízott feladatkötébe tartozik a bizottság feladat-, és hatáskcirébę tartoző dĺjntések elő-
ké szíté séhez é s vé gľeh ajtásáho z sztiks ége s szakmai tanácsadás.

II. Tényállás

A szerzoďést a Megbízott ajelen előterjesztés męllékletét képezo dokumentum alapján2013.
július 1. és 2013. július 31. közötti időszakban megfelelően teljesítette, ezértjavaslom a telje-
sítés igazolás elfogadását.



IV. Jogszabályi rendelkezések

A Budapest Főváľos VIII. kerĹilet Jőzsefvárosi onkormányzat Képviselő-testÍiletének a Jó-
zsefuĺĺľosi onkormányzat2013. évi költségvetésľől sző|ő 9l20I3. (II. 22.) onkormźnyzatiren-
delete 16. $ (3) bekezdés a) pontja szerint: ',A képviselő-testüIet állandó bizottsógainakren-
delkezéséľe álló keret havi bruttó osszege:

a) Városgazdóĺkodási és Pénzügyi Bizottság 800 e Fĺ ''

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Múködési SzabttlyzatárőI sző|ő 2512013. (V.
27.) önkormźnyzati rendelet 4. szźlmtĺ mellékletének 1.2.15. pontja szerint ,javaslatot tesz -
a kulan rendeĺetben meghatározott osszeg erejéig - afeladat- és hatáskorébe tartozó dantések
előhźszítéséhez és végrehajtásahoz szül<séges esetenkénti ýag/ az adott kÓltségvetési év végéig
terjedő tanácsadósi tevékenység ellátására és egyéb tevékenységek díjazására, tórsadalmi
(civil) szervezetek támogatására, vaĺamint ezen tevékenységek teĺjesítés igazolósának és tá-
mogatás ok eĺszómoĺásának elft gadás ára.,,

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság I8I12013. (II. 25.) sztlnuhatátozattlnak 3. pont-
j áb an hagýa j őv á T eszár sz Káro ly tanác sadó i szer ző đésének mó do s ítását.

V. A döntés tartalmának részletes kifejtése

Javaslom, hogy a Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság fogadja eI az e|őterjesztés mellék-
Ietétképező beszámolót, továbbáTeszársz Károly 2013. március 1-jén módosított szerződés,
és a fent hivatkozott önkormrĺnyzati rende|kezés a|apjtn a polgármesteľ íľja alá a teljesítés
igazo|ást.

Nevezett szerzőďés 4. pontja tekintetében a teljesítés igazolására a Viíĺosgazdálkodási és

Pénzügyi Bizottság javaslata alapjan a polgáľmester jogosult.

vI. A dtintés célja' pénzĺigyi hatása

Amennyiben a VaĺosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság elfogadja az előteľjesztés mellékletét
képező beszámolót, nevezett szerzőďés alapján aMegbízott az elvégzett tanácsadói tevékeny-
ségéľt bruttó 140.000,- Ft/hó, azaz ęgyszáznegyvenezer foríntJhő megbízási díjban részesül'
átutalással a teljesítésigazolást követő 15 napon belül a Megbízott á|tal megadott bankszámla-
szźtmra.

Amegbízttsi díj fedezete a 1l101cím VPB kereteĺ e|őirźlnyzaton biztosított.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a mellékelt hatéttozati javaslatot szíveskedjen elfogadni!
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Határozati javaslat

...... 12013. (IX. 1 6.). számu bizottsági hatfuozat..

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásľa Teszźlľsz Károllyal kötött megbízási szerződés teljesítés igazoläsät
2013. július 1-jétől 2013.július 3 1-ig terjedő idoszakĺa.

2. felkéri a polgármesteľt a hattrozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazo|ás aIáírására.

Felelős: polgármester
Hatźltiďó : 20 13 . szeptember 23 .

A dĺjntés végrehajtásźúvégző szervezeti egység: Szervezési és Képviselői Iroda

A lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészítőjének javas|ata a
kozzététe|mődjara: honlapon kozzé kell tenni

Budapest, 2013. szeptember 4.
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BESZAMOLO

a Józsefvá rosi onkormá nyzat Vá rosgazdá|kodási és Pé nzÜgyi Bizottságá na k

2013. jú | ius hóna pba n végzett ta nácsadói tevékenységrő|'

A Józsefvárosi onkormányzat (székhe|y; IaBŁ Budapest, Baross u.63-67.
képviseli: Dr. Kocsis Máté po|gármester), mint megbízó és Teszársz Károly, mint
megbízott közott megbízási szerződés jott létre a Városgazdá|kodási és Pénzügy
Bizottság meIletti szakértői feIadatok, a bizottság eInokének munkája
segítésére. A megbízás tárgyában a megbízó részéről utasítás adására jogosu|t:
Soós Gyorgy eInök.

2oI2. március 1-iétő| a megbízást fo|yamatosan |átom e|. A bizottsági ü|éseken,
az ott tárgya|t napirendek előkészítésében részt veszek. 201.3. júĺius hónapban
feladataimat az a|ábbĺak szerint láttam el:

Részt vettem:

július 3.

jú|ius 8.

jú|ius 15.

júlíus 1.9.

júĺius 29.

júlíus 3].- i Bizottsági Ü|ések e|őkészítésében.

Konzultáltam elnök rjrral a bĺzottság e|é keriilő anyagokró|, azokat
vé|eményeztem, szemé|yesen részt Vettem az Üléseket mege|őző szakmai
egyeZtetéseken.



A Bizottság ülésein va|ó részvéte|:

Személyesen részt vettem :

jú|ius 3'

jú|ius 15.

jú|ius 29-i bizottsági ü|éseken.

A fentiekben foglaltaknak

Megbízó fogadja e|.

megfe|e|ően a tárgY szerinti részteljesítést, kérem a

Budapest, 2A13. augusztus 23.


