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ELoTERJESZTÉS

a Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 20|,4. máľcius 10-ei üléséľe

T źt gy z Javasl at a VPB I 8 | l 20 I 4 . (II,24 .) szźtmís' határ ozat kij av ítźsźr a

Előterjesztő: Soós Gyĺirgy, aYáĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elnöke
Készítette: Szervezési és Képviselői lľoda
Leíľó: Pálka Dóra

A napirendet nyílt ülésen kelltĺíľgyalni.
A dĺjntés el fo gadás áh o z e gy szeru szav azattobb s é g szfü sé ge s.

Męlléklet: Jegyzőkönyvi kivonat a18Il20I4. (II.24.) szźmtĺVPB hataľozatrőI

Tisztelt VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Előzmények

A Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefuaros onkoľmányzata aYárosgazdálkodási ésPénz-
ügyi Bizottság I8I120I4. (II.,24,) szźtmuhatározat 7 . poĺt1aban úgy döntött, hogy javasolja a
polgármesternek taĺrácsadói tevékenysé g e|Iźttásźtra vonatkozó megbízási szerződés megkĺité-
sét Harkály Gyöngyvéne| 2014. szeptember 30-ig, bruttó 50.000.- Ft/hó, azaz otveĺezęr fo-
rint/hó me gbízási díj éÍt.

II. A beteľjesztés indoka

a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság L8I120I4. (II..24.) szárnű hatźnozatban foglalt
elírás kijavításaľól a Tisztelt Bizottság jogosult dönteni.

III. Tényállási adatok

Adminisztľációs hiba, elíľás folytán a Városgazđá|kodási és Pénzügyi Bizottsag I8I120I4.
(II.24.) számuhatátozaténak 7' pontjábanHaľkály Gyöngyi helyett tévesęn Haľkály Gyöngy-
véľ keľtilt feltüntetésre'

Iv. A diintés taľtalmának részletes ismertetése

Javaslom, hogy a I81l20I4. (II.24.) szźmlu VPB hatáľozat 7. pontjában tévesen megjelölt
Haľkály Gyöngyvér név a helyes Harkály Gyöngyiľe kijavításľa keniljĺin.

V. A diintés célja, pénzügyi hatása

A döntés pénzagyifedezetet nem igényei.



VI. Jogszabályi ktirnyezet

Tisztelt Bizottság hatásköre a Magyarorczág helyi önkormĺĺnyzatairő| sző|ő 20|I. évi
CLXXXX. töľvény 107. $-án, valamint a 41. $ (a) és (5) bekezdésén alapul.

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

Határozatĺ javaslat

. . . . l20I 4. (III. 1 0.). sztĺnĹĺ bizottsági hatáĺozat:

A Vaľosgazdá|kođási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

a nyilvánvaló névelírás miatt a t8ll2014. (II.24.) szźrnű VPB határozat 7 ' pontja
az alábbiak szeľint kijavításra kerül:

,, javasolja a polgármesteľnek tanácsadói tevékenys,ég ellátására vonatkozó megbízási
szerződés megkotését Harkály Gyönglivel 2014. szeptembeľ 30-ig, bruttó 50'000.-
Ft/hó, azaz otyenezer forint/hó megbízási díjért.,,

Felelős: polgármesteľ
Hattriđő: azonnal

A döntés végrehajtásátvégzó szeruezęti egység: Szervezési és Képviselői Iľoda

A lakosság széles körét éľintő döntések esetén azeloterjesztés előkészítojének javaslataa
kozzététe| módjĺára: honlapon kozzé kell tenni

Budapest, 2014. március 4.

a Város gyi Bizottság elnöke
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JEGYZOXOXYVI KIVONAT

KćszĹilt: A VáľosgazdáIkodási és Pénziigyi Bizottság fat{. ťebruá'r 24-én (hetít')
I3.00 óľai kez-dettel a .Tózsefvál.osi Polgáľnrester.i l-Iivatal }I]. enre]et 300-as
ten,lrében nregtaľtott 6. ľeIldcs tj]éséľől

Napirend 5.f. 1lontja: Javaslat a Váľosgazdállĺodási és Pónzügyi Biz,ottság
tcvékcnysógóhez szůiksógcs tanácsadói tevólĺcnység e|Iátásáľa vonatlłozĺi megbízási
szerzóĺI.ósc|ĺ módosításáľa, valaminĺ.lnegbízási szeľződéselĺ mcg|rłitésćľc
Iilőĺel"jeszt.(í: .Soĺj,s Györg1l _ a |/árosgazdólkod'ťl,yi és Péĺlztłg1li Bizoĺĺság elnöke

18|/2014. (I|.24.) sz. Váľosgazdállĺodási ós Pénztigyi Bĺzottság hatáľozata
(l2 igell' 0 ncm, 0 taľtĺĎzkodás szavazattal)

A Váľosgazclálkodási ós PénzĹigyi Bizottság úgy dont, hogy

1. javasolia a polgáľlrresteľnek a tanácsadói tevékenység ellátásáľa vonaĺkozó rnegbízási
szeruődés nródosítását,ľeszársz Káľollyal 2a|4. szeptelrrbeľ 30-ig, bľuttó 140.000"-
F t/h ćl, ar,az bruttő száznegy v ellezeľ ĺ'b ľi n t /|lo ne gb í zási d í j éľt.

Felelĺĺs: 1rolgáľnresteľ
I.tatáľido: 20l4. í]ebľu,áł 24.

2. javasolia a polgáľnicsteniek a tanácsadói tevékenység e|Iátástlta vonatkozó nregbÍzasi
szeľződés módosítását Kaldos-Eľdödi Z'so|tta| 2014. szeptenrbeľ 30-ig, bľuĹtó
2 3 5' 0 0 0, - FVhó, azaz kétszázh aľnr incöt ezet foĺintllró nregbízási díj éľt.

Fe|elős : po I gáľnresteľ
I-Iatáľido: 2a14. t.ebrtláľ 24.

3. javasolja a polgálnrestgľlrek a tanácsadói tevékelrység ellátásál.a vonatkozó megbízási
szeľződés nródosítasát Pomázi Daniellel f014. szeptenrbeľ 30.ig. bľuttó 88.500,.
Fíhó, azar, ny o|cvannyo I ceze r -őtsztn ĺbľi ĺĺ/hó lllegb ízĺ s i d íj éľt.

FeleIős: pol gáľInesteľ
ľlatáľido: 2014. febľuár f4.

4' javasolja a 1lolgáInrestel.tiek a tanácsacĺii ter,ékenység ellátásáľa volratkozÓ nregbízási
szcľzodés lllćtdosítását Gyenge Zsolt Attiláva| 20|4, szeptembeľ 30-ig, bľutti 56.300,-
Ft/lr ó. azaz ötv enhatęzerhćr onl száz foľi n t/hó nre gb í zás i d í i éľt.

lłelelős: polgáľnresteľ
I.}atáľidt"l: 20 l 4' ĺbbľu ár ?4.

5. .iar'asolja a polgáľllresteľllek a tĺurácsadói ter'ékenység ellátásál.a vonatkozÓ nregbízási
szeľződés nlÓdosítá.sát a Julral.os l.igyi,écli lľodával 20|4. szeptenrbeľ 3O.ig, 250.000J



lrt/hó + árťa, azaz keLtoszázitvenefet |orint/lió + általános foľgďmi adó nregliĺzási
díiéľt.

F.elelős : poIgáľmesteľ
l-Iatáľidő: f0l4, ťebruár 24,

6. iavasolja a polgarĺl'-esteľnek tanáesadói tevékeny.'sóg ellátásaľa
szeľződlés megkötését Vas Dávidda| 2014. szeptembeľ 30-ig,
azaz ötvenezer foľint/hó megbízási díjéľt.

Felelős: polgáľmesteľ
]_'latá.idő. 20 l 4. febľu ár 28.

7. iavasolja a polgaľmesteľnek tanácsadói tevékenység ellő,ŕtäsfua
szer ző dés me gkotését Flaľkály Gyöngyvéľ r e| f0 | 4, szeptembeľ
Ft/lró, azaz ötvenez'er Í'oľinÍl]^ló megbízási díiéľt'

Felelős: polgáľmesteľ
I{atáľiclő : 20 1 4. febľu aľ 28'

volratkozó megbízásl
bľuttó 50'000,- F.t/hó,

vonatkozó megbízásl
30-ig, bľuttó 50.000.-

8, felkéľi a polgármestoľt az 1-5. pont szeľinti megbízási szeľzőďés módosítások
a|áftásáta, és a 6-7 , pont szeľinti szeuódés rnegkötésére.

Felelős: polgá:mesteľ
Hatáľidő: 2014' febľuár 28.

9, 1blkéľi a polgáľmesteľt, lrogy ćftľuházott lratáskĺjľében a miĺkodési céltar.talékľól a
szeľződéskcĺtést rnegelőzően a költségvetési előiľányzat átcsopot1osítást hagyjajóvá.

llelelos: polgáľmesteľ
IJątáľiđó: 2014. febľu źt 28'

A dtintés vógľehajt:ĺsát vógző szcrvczeti egysóg: Szeľvcz,ósi és Képviselői Iľoda

Kmf.

Soós Gycĺľgy s' k'
Bizottság elnĺike

A jegyzőkonyvi kivonat hitelęs
Kiadva: 2014. máľcius 5.
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'jt.HŁ,rc-^W,Szeľvezési és Kep{ýlć


