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ELoTERJESZTÉS

a Városgazdálkodási és Pénziigyĺ Bizottság 201.4. március 10.ei üléséľe

Tátgy: Javaslat Teszársz Károly megbízási szeľződésének 2014. február havi teljesítés
igazo|ésára

Előterjesztő: Soós Gyöľgy, Vaľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság elnöke
Készítette: Pálka Dőra, Szervezési és Képviselői Iroda
Leíró: Pálka Dóra

A napiľendet nyílt tilésęn kelltaĺgyalni.
A dĺjnté s elfo gadásiíh o z e gy szeru szav azattobb s é g szfü sé ges.
Melléklet: 1 db februaĺ havi beszámoló

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság!

I. Előzmények

A Budapest Fővĺíľos VIII. Kertilet Józsefuaľos onkotmányzata a Vaľosgazdálkodási és
Pénzügyi Bizottság I457l20I1. (IX. 28.) számtĺ hatfuozatában megfoga|mazo|t javaslata
a|apjánmegbíztaTeszźlrsz Kĺíľolý (továbbiakbanMegbízott), hogy aYfuosgazdálkodási és
Pénzugyi Bizottság elnöke, Soós Gyöľgy részére töľténő tanácsadói feladatokat ellássa, és
vele egyedi ügyekben egyeztessen. A szetzodés módosítását a Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság a |8Il20|3. (II. 25.) száműhatározatźnak 3. pontjábanhagýa jővá2013. december
3l-ig. Az Megbízott tanácsadására Soós Gyöľgy elnöknek, feladatai jogszenĺ el|źúása
érdekében december 31-ét kĺivetően is sztiksége volt, ezért aMegbízott megbízási szerzőđését
a Yźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a |44Il20I3. (XII'20.) számu hatźltozatźnak 2.
pontj ában 20 1 4. februaľ 2 8 -ig me gho sszabbította.

II. A beterjesztés indoka

A Megbízott feladatköľébe tartozlk a bizottság fe|ađat-, és hatáskörébe tartozó döntések
előkészítés éhez és vé grehaj tásĺíhoz szüksé ges szakmai tanácsadás.

III. Tényállási adatok

A szerzóđést a Megbízott ajelen előteľjesztés mellékletét képező dokumentum a|apján2014.
február I, és 2014. februar 28' közotti időszakban megfelelően teljesítette, ezértjavaslom a
telj esítés igazo|ás elfo gadását.



Iv. A dtintés tarta|mának ľészletes ismeľtetése

Javaslom, hogy a Yfuosgazdálkodási és Pénziigyi Bízottsćtg fogadja el' az előterjesztés
mellékletét képező beszámolót, továbbá Teszźlĺsz Károly 2012. maľcius 1. napjától hatályos
szeruődése, és a fent hivatkozott önkormźnyzati rendelkezés alapjan a polgármester írja aIá a

teljesítés igazo|ást.

Nevezett szeruődés 4. pontja tekintetében a teljesítés igazolására a Vrĺľosgazdálkodási és

Pénztigyi Bizottság javaslata alapjarl a polgĺírmester jogosult.

V. A diintés célja' pénzügyi hatása

Amennyiben a Városgazdálkodási és PénzügyiBizottság elfogadja az elóterjesztés mellékletét
képező beszámolót, nevęzett szeruóđés alapján a Megbízott az eIvégzett tanácsadói
tevékenységért bruttó 140.000,- Ft/hó, azaz egyszáznegyvenezer forintlhő megbízźlsi díjban
ľészesül, hazi pénztźtrban tcjrténő készpéĺu kiťlzetéssel a teljesítésigazolást követő 15 napon
belül.

Amegbízási díj fedezete a 1110lcím VPB keret előirányzaton biztosított.

VI. Jo gszabályi kiirnyezet

A Budapest Fővĺáľos VIII. kerület Józsefuarosi onkotmányzat Képviselő-testületének a
Józsefuĺĺľosi onkormányzat 2014. évi k<iltségvetésľől szőIő 312014. (II. l3.) önkormźnyzati
rendelete 17. $ (3) bekezdés a) pontja szerint: ,'(3) A hépviselő-testület állandó bizottságainak
rendelkezésére álló keret havi bruttó összege:

a) a Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság

(4) A (3) bekezdés szerinti keret kizórólag a bizottsóg munkájóhoz, a dÓntéshozatąl
elősegítéséhez szüIĺséges tanócsadói tevékenység díjazásdrafordítható.,,

A Képviselő-testĹilet és Szervei Szeľvezeti és Műkcĺdési Szabályzatźnő| sző|ő 2512013. (V.
27.) önkoľmźnyzati rendelet 4' szźtrrlu mellékletének 1.3.15. pontja szerint ,javasĺatot tesz -
a ktłlżn rendeletben meghatározott osszeg erejéig _ afeladat- és hatóskorébe tartozó dantések
előkészítéséhez és végrehajtósához szül<séges esetenkénti vagy az adott kaltségvetési év végéig
terjedő tanácsadási tevékenység ellátására és egléb tevékenységek díjazásáľa, társadalmi
(civil) szervezetek támogatására, vaĺamint ezen tevékenységek teljesítés igazolósának és
támo gatás o k eI s zámo l ás ának elfo gadós ár ą.,,

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság I44I|20I3. (XII.20.) szźmí hatáłozatźnak 2.
pontjában hagyta jóváTeszársz Karoly tanácsadói szerzodésének hosszabbítását.

1.088 e Ft

Kérem aTiszte|t Bizottságot, hogy a mellékelt hatźltozatijavaslatot szíveskedjen elfogadni!



Hltározati javaslat

....,, l20I4. (III. 10.). számí bizottsági határozat:

A VaľosgazdáIkodási és PénztigyíBizottságúgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásra Teszársz Kĺíľollyal kdtött megbízási szetzőđés teljesítés igazolását
2014' febľuár 1-jétől 2014. február 28-ig teľjedo időszaka,

2. fe|kéri a polgármestert a határozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazolás aláírásfua.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2014. marcius 25.

A döntés végrehajtásátvégző szewezeti egység: Szervezési és Képviselői Iroda

A lakosság széles körét érintő dĺjntések esetén az előterjesztés előkészítőjéĺek javas|ataa
kozzététę| mődjźra: honlapon kozzé kell tenni

Budapest, f0I4. március 5.

i Bizottság
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BESZÁMoLo

a Józsefvárosi onkormányzat Városgazdá lkodási és Pénzügyi Bizottságána k

2ot4. febru á r hón a p ba n végzett ta ná csad ó i tevéke nységről'

A józsefvárosi onkormányzat (székhely; 1082 Budapest, Baross u,63-67,

képviseli: Dr. Kocsis Máté po|gármester), mint megbízó és Teszársz Káro|y, mint

megbízott közott megbízási szerződés jött |étre a Városgazdálkodási és PénzÜgy

Bizottság melletti tanácsadói fe|adatok, a bizottság eInokének munkája

segítésére. A megbízás tárgyában a megbízó részérő| utasítás adására jogosult:

Soós György elnök.

20If . március 1.- től a megbízást fo|yamatosan látom e|. A bizottságí ü|éseken,

az ott tárgya|t napirendek előkészítésében részt veszek. 201-4, február
hónapban feladataimat az a|ábbiak szerint |áttam e|:

Részt vettem az alábbi Bizottsági Ü|ések e|őkészítésében:,

20t4. február 3'

ZotĄ, február 1.0'

2oI4, február ].3.

fo1'4, február 24.



Konzu|táltam e|nök úrral a
vé|eményeztem, személyesen

egyeztetéseken.

bizottság elé

részt vettem az

kerülő anyagokró|, azo|<at

u|éseket mege|őző szakmai

A Bizottság Ülésein va|ó részvéte|:

Szemé|yesen részt vettem a Bizottság:

20t4, február 3,

2a3-4' február 10.

201-4, február 1-3.

2oI4. február ZĄ-ei ü|ésein.

A fentiekben foglaltaknak megfe|e|ően

Megbízó fogadja eÍ.

Budapest, f014. március 5.

a tárgy szerinti részte|jesítést, kérem a


