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ELOTERJESZTES

a Városgazdálkodási és Pénzůĺgyi Bizottság 20t3. szeptembeľ 30.ai ülésére

Tárgy: Javaslat Tęszźlrsz Károly megbízási szerzódésénęk f0I3. augusztus havi teljesítés
igazolrźsra

Előteľjesztő: Soós György, Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elnĺlke
Készítette: Pálka Dőra, Szervezési és Képviselői Iroda
Leíró: Pálka Dóľa

A napirendet nyilvános ülésen lehet taľgyalni'
A dönté s elfo gadás áh o z e gy szerls szav azattobb sé g szüks é ge s.

Melléklet: 1 db augusztus havi beszámoló

Tĺsztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Előzmények

A Budapest Fővaľos VIII. Kerület Józsefuaľos onkotmtnyzata a Vĺírosgazdálkodási és
Pénzagyi Bizottstlg 145712011. (IX' 28.) szźlnú határozatában megfoga|mazott javas|ata

a|apján megbina Teszársz Kaľolyt (továbbiakbarl Megbizott), hogy a Yźrosgazdálkodási és
Pénzügyi Bizottság elnöke, Soós György részére tĺjľténő tanácsadói feladatokat ellássa, és
vele egyedi Ĺigyekben egyeztessen. Tekintette| arta, hogy a Megbízottal kötött szerződés
2013, februáľ 28.źn megszűnt, de a MegbízotÍ, kozreműködésére továbbra is sztikség volt
javasolható volt a megbízási szerződés módosítása. A szerzódés móđosítását a
Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a I8Il2013. (II. 25') számt hatźrozatának 3.
pontjában hagyta jővá20l3. december 31-ig.

II. A beteľjesztés indoka

A Megbízott feladatkcjrébe l'artozik a bizottság feladat-, és hatáskciÉbe tartozó đöntések
el őké szítés éhez és vé grehaj tás iího z szfü sé ge s szakm aí tanácsađás.



III. Tényállási adatok

A szerzőđést a Megbízott ajelen előterjesztés mellékletét képező dokumentum a|apjan2013.
augusztus 1' és 2013. augusztus 31. közötti időszakban megfelelően teljesítette, ezért
javaslom a teljesítés igazolás elfogadását'

IV. A dtintés taľtalmának részletes ĺsmeľtetése

Javaslom, hogy a Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság fogadja eI az előterjesztés
mellékletét képezó beszámolót, továbbá Teszérsz Kaľoly 2013, március l-jén módosított
szerződés, és a fent hivatkozott önkormányzati ręndelkezés alapján a polgármester ftja a|á a
teljesítés igazolźst'

Nevezett szeruőđés 4. pontja tekintetében a teljesítés igazo|ásáta a Yáĺosgazdálkodási és
Pénztigyi Bizottság javaslata a|apján a polgármester jogosult.

V. A diintés célja' pénzügyi hatása

Amennyiben a Vaľosgazdálkodćsi és Pénziigyi Bizottság elfogadja az előterjesztés mellékletét
képező beszámolót, nevezett szerułĺdés alapján a MegbízoÍt aZ e|végzett tanácsadói
tevékenységért bruttó 140.000,- Ft/hó, azaz egyszázĺegyvenezer forintlhő megbizási díjban
ľészesül, átutalással a teljesítésigazo|ást koveto 15 napon belül a Megbízott által megadott
bankszámlaszémra'

Amegbízási díj fedezete a 11101cím VPB keretene|őirźnyzaton biztosított.

VI. Jo gszabályi kiirny ezet

A Budapest Főviáľos VIII. kerület Józsefuárosi onkormtnyzat Képviselő-testületének a
Józsefuárosi Önkoľmźnyzat 2013. évi kciltségvetésről sző|ő 912013. (II. 22') onkorményzati
ľendelete 16. $ (3) bekezdés a) pontja szeľint: ,,A képviselő-testület állandó bizottságainak
rendelkezésére álló keret havi bruttó összege:

a) Városgazdólkodási és P,ćnzügłi Bizottság 932,3 e Ft ,'

A Képviselő-testiilet és Szervei Szewezęti és Mfüĺldési Szabályzatźlrő| sző|ő 2512013. (V.
27.) onkorményzati rendelet 4. száníl melléklętének 1'3.15. pontja szerint ,javaslatot tesz -a kĺłIan rendeletben meghatározott osszeg erejéig _ afeladar és hatóslúrébe tartozó dantések
előkészítéséhez és végrehajtásához szülrséges esetenkénti vagy az adott kalrcégvetési év végéig
terjedő tanácsadási tevékenység ellátásóra és egłéb tev,ékenységek díjazására, társadalmi
(civil) szervezetek tómogatására, valamint ezen tevékenységek teljesítés igazolásának és
tómo gatás ok el s zámolás ónak elfo gadás ár a',,

A Vaľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság I8U20I3. (II. 25.) széĺrn hatérozatźnak 3.
pontjában hagfia jővá T eszźrsz Karoly tanácsadói szerzőđésének módosítását.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a mellékelt hatźrozatijavaslatot szíveskedjen elfogadni!



Határozatijavaslat

. .'' . . l20 13 . (IX. 3 0.). szám,Ú bizottsági határozat:

AYátosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásľa Teszáľsz Káľollyal kötöfi megbĺzási szeľződés teljesítés igazoláslat
20|3 . augusztus 1 -j étől 20|3 , augusztus 3 l -ig teľj ed ő iđőszaka.

2. felkéri a polgármesteľt a hatźttozat 1. pontjában foglalt teljesítés ígazo|ás a|áirására,

Felelős: polgármester
Hatráridő: f0I3. október 15.

A döntés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Szervezési és Képviselői Iroda

A lakosság széles kĺjrét éľintő dĺjntések esetén az előterjesztés előkészítojének javasIata a
kozzététel módjaľa: honlapon közzé kell tenni

Budapest, f0I3. szeptember 23.

és Pénzügyi Bizottság
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BESZÁMoLo

a J ózsefvá ros i Ön ko rmá nyzat Vá rosgazdálkodási és Pé nzügyi Bizottságá na k

fo73. a u gu sztu s hón a pba n végzett ta n á csad ó i tevé ke nységrő|.

A Józsefvárosi Önkormányzat (székhely: to1f Budapest, Baross u.63-67.

képviseli: Dr. Kocsis Máté polgármester), mint megbízó és Teszársz Károly, mint

megbízott közcitt megbízási szerződés jött létre a Városgazdálkodási és Pénzügy

Bizottság me|letti szakértői feladatok, a Bizottság elnökének munkája

segítésére' A megbízástárgyában a megbízó részérő| utasítás adására jogosu|t:

Soós György eInok.

2012. március tiétől a megbízást fo|yamatosan látom e|. A Bĺzottsági ü|éseken,

az ott tárgya|t napĺrendek e|őkészítésében részt veszek'

fot3, augusztus hónapban feladataimat az alábbĺak szerint |áttam el:

Részt vettem a napĺrendek előkészítésében.

Vorös Tamás képviselő úrral konzultációt folytattam a hatályos közterrilet

használatró[, kiemelten a társasházak fe|újítási munká|ataira adoťt

díjmentességrő|.

Képvise|ő ĺÍrral megteklntettrink néhány je|enleg fo|yó felújítási, építkezési

munkát.

TapasztaIatainkat, e|gondolásainkat megbeszé|tük. Ezek eredményébő!

e|őterjesztés fog készül.



A fentiekben fog|altaknak rnegfe|elően a tárgy szerĺnti részteljesítést, kérem a

Megbízó fogadja e|.

Budapest, 2013. szeptember f2.


