
Budapest Főváľos VIII. kerülętJőzsęfvźnos onkormźnyzat Képviselő-testtiletének
Yárosgazdálkodási és PénzügyiBwottság f /tJ- /1,

ĺ......'...l....sz. napirend

ELOTERJESZTES

a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2013. októbeľ 21-ei ülésére

Tárgy: Javaslat Tęszársz Károly megbízási szerződésének 2013. szeptember havi teljesítés
igazo|źsźtra

Előteľjesztő: Soós Gyciľgy, Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elnöke
Készítette: Pálka Dőra, Szervezési és Képviselői Iroda
Leíľó: Pálka Dóra

A napirendet nyilvános ülésen lehet taľgyalni.
A dönté s e l fo gađás ah o z e gy szertl szav azatÍobb s é g s ztiks é ge s.

Melléklet: 1 db szeptember havi beszámoló

Tisztelt Yárosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság!

I. Előzmények

A Budapest Fővaros VIII. KeľĹilet Józsefuáľos onkormáĺyzata a Viáľosgazdálkođási és
Pénzngyi Bizottság 1457lf0l1. (x. 28.) számú hatáĺozatában megfoga|mazott javaslata
a|apjánmegbínaTeszársz Káľolý (továbbiakbanMegbízott), hogy aYźĺtosgazdálkodási és
Pénzngyi Bizottság elnöke, Soós György részére történő tanácsadói feladatokat ellássa, és
vele egyedi ügyekben egyeztessen. Tekintettel arra, hogy a Megbízottal kötött szeruodés
2013. februáľ 28-án megszűnt, de a Megbizott kozreműködésére továbbra is sztikség volt
javasolható volt a megbizási szeruődés módosítása. A szerzőđés módosítását a
Yárosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság a I8I120I3' (II. 25,) számu hatfuozatának 3.
pontjában hagyta jőváz}I3. december 3l-ig.

II. A beterjesztés indoka

A Megbízott feladatkörébe tartozik a bizottság fe|adat-, és hatásktjrébe tartozó dĺjntések
előkészíté s éhęz és végľehaj tásához szifü séges szakmai tanácsadás.



III. Tényállási adatok

A szetződést a Megbízott ajelen előteľjesztés mellékletét képező dokumentum a|apján2013.
szeptember I. és 2013. szeptember 30. kozotti időszakban megfelelően teljesítette, ezért
javaslom a teljesítés igazo|ás elfogadását.

Iv. A döntés tartalmának részletes ismeľtetése

Javaslom, hogy a Yźxosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság fogadja e| az előterjesztés
mellékletét képezo beszámolót, továbbá Tęszáĺsz Klíroly 2013. máľcius l-jén módosított
szerzodés, és a fent hivatkozott önkormĺĺnyzatí renđe|kezés a|apjarl a polgármester írja a|á a
teljesítés ígazolást.

Nevezett szerződés 4. pontja tekintetében a teljesítés ígazo|ására a Yźlrosgazdálkodási és
Pénztigyi Bizottság j av as|ata a|ap1án a polgáľmesteľ j ogosult.

V. A diintés céIja' pénzůigyi hatása

Amennyiben a Vłíros gazdáLkodási és Pénzügyi Bizottság elfogadja az előtetjesztés mellékletét
képező beszámolót, nevezett szerzodés a|ap1án a Megbizott az e|végzett tanácsadói
tevékenységért bruttó 140.000,- Ftlhő, azaz egyszźuĺegyvenezet forintlhő megbizási díjban
ľészesül, átutalással a teljesítésigazo|ást követő 15 napon belül a Megbízott által megadott
bankszámlaszámĺa.

Amegbízźlsi díj fedezete a 11101cím VPB kereten e|őiréĺnyzaton biztosított.

VI. Jogszabályi kiiľny ezet

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi onkormźnyzat Képviselő-testtiletének a
Iőzsefvárosi onkormányzat2013. évi költségvetésről sző|ő 9l2OI3. (II. 22') oĺlkoľmźnyzati
rendelete 16. $ (3) bekezdés a) pontja szerint: ''A képviselő-testület dllandó bizottságainak
rendelkezésére álló keret havi bruttó összege:

a) Vórosgazdólkodási és Pénzügyi Bizottság 932,3 e Ft ,'

A Képviselő-testület és Szeľvei Szervezetí és Mfü<jdési Szabźĺ|yzatfuő| sző|ő 2512013. (V.
27 .) ollkormányzati rendelet 4' szźlmu mellékletének 1.3.15. pontja szerint ,javaslatot tesz -a kulan rendeletben meghatározott összeg erejéig _ afeladat- és hatáskorébe tartozó dt)ntések
előkészítéséhez és végrehajtásához sztilaĺźges esetenkénti vagl az adott k;ltségvetési év végéig
terjedő tanócsadósi tevékenység ellátásóra és eg1léb tevékenységek díjazásóra, tórsadalmi
(civil) szervezetek támogatására, valamint ezen tevékenységek teljesítés igazolásának és
támo gatós o k el s z ámol ás ónak elfo gadás ár a.,,

A Yéttosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 18Il20I3, (II. 25.) szźlmu határozatának 3'
pontjábanhagytajőváTeszźlrsz Kĺíľoly tanácsadói szerzőďésének módosítástú.

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



Határozati javaslat

... ... lf013. (X.zI.), szźlĺní bizottsági hatfuozat:

A Varosgazďá|kodási és PénzügyiBízottságúgy dĺint, hogy

1. javasolja elfogadásra Teszáľsz Káľollyal kötott megbízási szerződés teljesítés igazolását
2013. szeptember 1-jétől f0|3. szeptember 30-ig terjedo iđőszal<ra.

2. fe|kéri a polgármestert a hatźlĺozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazolás aláirására.

Felelős: polgármester
Hatfuidő : f0I3. november 5.

A döntés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Szervezésí és Képviselői Iroda

A lakosság széles kĺjrét éľintő dĺjntések esetén az előterjesztés előkészítőjének javas|ata a
kozzététel módjara: honlapon kozzé kelltęnni

Budapest, 20|3. októbeľ 14.

aYźrosgazđá|k

rÉszÍrpľľe : SzBRvBzÉsI És KÉpvIsBI-ol Inooa, Dą(.

LBÍRľ,ą': PÁrra Dónĺ, Szľ;ptypzÉSl ÉS KÉPvISELoI IRoDA

PÉľzÜcyl r.BoBzBrBr lcÉtĺypr/xľM IGÉ].IYEL, IcazolÁs :
u'? ts t-.ŕ u

yI BzotľsÁG ELNoKE



BESZÁMoLo

a J ózsefvá rosi o nkormá nyzat Vá rosga zdá lkod ás i és Pénzü gyi Bizottsägá na k

2oL3. szeptem ber h óna p ba n végzett ta nácsad ói tevéke nységrő l.

A Józsefvárosi onkormányzat (székhe|y: to82 Budapest, Baross u,63-67,
képvise|i: Dr. Kocsís Máté po|gármester), mint megbízó és Teszársz Károly, mint
megbízott közott megbízási szerződésjött ]étre a Városgazdálkodásĺ és Pénzügy
Bizottság meIletti szakértőÍ feIadatok, a bizottság elnokének munkája
segítésére. A megbízástárgyában a megbízó részérő| utasítás adására.jogosult:
Soós György eInok.

2012' március 1'- tő| a megbízást fo|yamatosan |átom e|. A bizottságĺ Üléseken ,
aZ ott tárgyaĺt napirendek e|őkészítésében részt veszek.2013. szeptember
hónapban fe|adataimat az a|ábbiak szerint |áttam e|;

Részt vettem az a|ábbi Bĺzottsági Ü|ések előkészítésében:,

20L3. szeptember 2.

2A13. szeptember 9.

2013. szeptember 16.

2013. szeptember 23.

2OI3.szeptember 30.



Konzu|táltam e|nok úrra| a bĺzottság elé kerri|ő anyagokró|, azokat
vé|eményeztem, személyesen részt vettem az Ü|éseket mege|őző szakmai

egyeztetéseken.

A Bizottság Ü|ésein való részvéte|:

Szemé|yesen részt vettem a Bizottság:

2013. szeptember 2.

2Ot3. szeptember 9.

2013. szeptember 16.

2013. szeptember 23.

201'3. szeptember 30- i Ü|ésein,

A fentiekben fog|a|taknak megfe|e|ően a tárgy szerinti részte|jesítést, kérem a
Megbízó fogadja e|'

Budapest, 2013. október 8.

,./ą-L.,,


