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ELoTERJESZTÉS

a Városgazdálkodási és Pónzügyi Bizottság 2013. november ll-ei ülésére

Táľgy: Javaslat Tęszźrsz Káľoly megbízási szerződésének 20|3. október havi teljesítés
igazo|ására

Előterjesztő: Soós György, Yźnosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elnĺjke
Készítette: Pálka Dóra, Szervezési és Képviselői Iľoda
Leíró: Pálka Dóra

A napirendet nyilvános ülésen lehet tĺíĺgyalni.
A dönté s el fo gađásáh o z e gy szetíi szav azafröbb s é g s zfü s é ge s.

Melléklet: 1 db október havi beszámoló

Tisztelt Városgazdá|kodási és Pénzĺigyi Bizottság!

I. Előzmények

A Budapest Főváros VIII. KeľĹilet Józsefuaros onkormányzata a Yárosgazdálkodási és
Pénzngyi Bizottság I457l20I1. (x. 28.) számt hatáľozatában megfoga|mazoĹt javaslata
a|apjanmegbiztaTeszársz Káľolyt (továbbiakbanMegbízott), hogy aYérosgazđálkodási és
Pénzngyi Bizottság elnĺike, Soós György részére tĺlľténő tanácsadói feladatokat ellássa, és
vele egyedi ügyekben egyeztessen. Tekintettel arra, hogy a Megbízottal kötott szeruődés
2013. februaľ 28-án megszűnt, de a Megbízott kozreműködésére továbbľa is sztikség volt
javasolható volt a megbízási szerződés módosítása. A szerződés módosítását a
Yfuosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság a 18Il20|3, (II, 25.) száľrľí hattrozatźnak 3'
pontj ában hagyta jővá 2013. december 3 1 -ig.

II. A beterjesztés indoka

A Megbízott fęladatkörébe tartozik a bizottság feladat-, és hatáskörébe tartozó döntések
előké szítés éhez és vé grehaj tás áho z sztiksé ge s sz akm ai tanács adás.



III. Tényállási adatok

A szerződést a Megbízott ajelen előterjesztés mellékletét képezó dokumęntum a|apján2013.
október 1. és 2013. október 31. közötti időszakban megfelelően teljesítette' ezértjavaslom a
telj esítés igazo|ás elfo gadását.

lV. Á. dtintés tartalmának ľészletes ismeľtet,ése

Javaslom, hogy a Yátosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság fogadja eI az előteľjesztés
mellékletét képezó besziímolót, továbbá Teszátsz Kaľoly 2013. máľcius l-jén módosított
szetződés, és a fent hivatkozott önkormányzati ľendelkezés a|apjtn a po|gármester írja aIá a
teljesítés igazolást.

Nevezett szerzoďés 4. pontja tekintetében a teljesítés ígazolására a Ytnosgazdálkodási és

PénzngyíBizottság javas|ataa|apjánapolgáľmesteľ jogosult.

V. A diintés célja' pénzügyi hatása

Amennyiben a Vĺíľos gazďá|kodási és Pénzügyi Bizottság elfogadj a az elóterjesztés mellékletét
képező beszámolót, nevezett szerzőđés alapján a Megbízott az eIvégzett tanácsadói
tevékenységért bruttó 140.000,- Ft/hó, azaz egyszázĺegyvenezer forintlhő megbízási díjban
részestil, átutalással a teljesítésigazo|ást követő 15 napon beltil a Megbízott á|tal megadott
bankszĺímlaszámta.

A megbizási díj fedez ete a 11 1 0 1 cím VPB keľeten e|őirtnyzaton biztosított.

VI. Jogszabályi kiiľnyezet

A Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuarosi onkorményzat Képviselő-testiiletének a
Józsefuarosi onkormtnyzat 2013. évi költségvetésről sző|ő 9l20I3. (II. 22.) onkormtnyzati
ľendelete 16. s (3) bekezdés a) pontja szerint: ',A képviselő-testüĺet állandó bizottsdgainak
rendelkezésére áĺló keret havi bruttó összege:

a) Városgazdálkodási és Pénzüg1,li Bizottság 932,3 e Ft ,'

A Képviselő-testület és Szervei Szeľvezeti és Mtikĺ'dési SzabáIyzatańI szőIő 2512013. (V.
27.) cinkormźnyzati rendelet 4. szźmu mellékletének 1.3.15. pontja szerint ,javaslatot tesz -
a lailan rendeletben meghatározott összeg erejéig - afeladat- és hatásköľé'be tartozó dantések
előkészítéséhez és végrehajtásához szüĺrséges esetenkénti vagy az adott kalrcégvetési év végéig
terjedő tąnácsadási tevékenység ellátásáľa és egyéb tevékenységek díjazósóra, társadalmi
(civil) szervezetek tómogatására, valamint ezen tevékenységek teljesítés igazolósának és
támo gatós ok els zómolás ónak elfo gadós árą.,,

A YáĺosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság I8U20I3. (II. 25') számu határozatának 3'
po ntj áb an hagyta j őv á T e szár sz Kaĺo ly tanácsađó i szeruő đésének mó do s ítását.

Kérem a Tisaelt Bizottságot, hogy a mellékelt határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni!


