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ELoTERJESZTÉs

aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 201'4. ápľilis 17-ei üléséľe

Tárgy: Javaslat Vas Dávid tanácsadói tevékenységének 2014. március havi teljesítés igazo|ásétra

Előteľjesztő: Soós György, Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elncike
Készítette: Pálka Dóra, Szervezési és Képviselői Iroda
Leírő: Pálka Dóra

A napirendet nyílt ülésen kell taľgyalni.
A dĺjnté s elfo gad ás ríh o z e gy szeĺu szav aza|tobb s é g sziiksé ge s.

Melléklet: 1 db március havi beszámoló

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Előzmények

A Budapest Fővaľos VIII. Kerület Józsefuaros onkormáĺyzata a Yfuosgazdálkodási és
Pénzügyi Bizottság 18112014. (II.24.) száĺrru hatáĺozatźnak 6. pontjában megbízta Vas
Dávidot (továbbiakbanMegbízott), hogy aYárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság elnĺike,
Soós Gyötgy részére történő tanácsadói feladatokat ellássa, és vele egyedi iigyekben
egyeztessen. A megbízási szetzőđés 2014. mĺĺrcius 1, napjáva| lépett hatá|yba, és 2014.
szeptembeľ 3O-ig szól.

II. A beterjesztés indoka

A Megbízott feladatkörébe tartozik a bizottság fę|adat-, és hatáskörébe taftozó döntések
előkészítéséhez és végľehajtásához szfüséges szakmai tanácsadás.

III. Tényállási adatok

A szerzodést a Megbízott ajelen előterjesztés mellékletét képező dokumęntum a|apján2014.
március I. és2014. mĺíľcius 31. ktjzötti időszakban megfelelően teljesítette, ezért javaslom a
telj esítés igazolás elfo gadását.



Iv. A diintés tarta|mának ľrészletes ĺsmertetése

Javaslom, hogy a Yźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság fogadja eI az előterjesztés
mellékletét képező beszámolót' továbbá Vas Dávid 2014. maľcius 1. napjatő| hatályos
szeruődése' és a fent hivatkozott önkormźnyzati rendelkezés alapjan a polgármester irja a|á a
teljesítés ígazo|ást.

NcvezeĹĺ, szerzőclés 4. pontja tekintetében a teljesítés igazolás{ata a Váľosgazdálkoclási és
Pénzngyi Bizottság javaslata a|apjarl a polgĺírmester jogosult.

V. A dtintés célja, pénzügyi hatása

Amennyiben a VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság elfogadja az e|őterjesztés mellékletét
képezłĺ beszámolót, nevezett szerződés a|apján a Megbízott az elvégzett tanácsadói
tevékenységéľt bľuttó 50.000,- Ft/hó, azaz öBłenezer forintlhő megbízási díjban ľészesül,
átutalással a teljesítésigazolást követő 15 napon belül, a Megbízott á|ta| megadott
baĺkszĺímlaszámra.

Amegbízási díj fedezete a 11101cím VPB keret elóhźnyzaton biztosított.

VI. Jo gszabályi kiirny ezet

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuríľosi onkormányzat Képviselő-teshileténęk a
Józsefuaľosi Önkormányzat 20|4' évi kĺiltségvetésről sző|ő 3lfOt4. (II. 13.) ĺinkoľmźnyzati
rendelete 17. $ (3) bekezđés a) pontja szerint: ',(3) A képviselő-testĹilet ólĺandó bizottsógainak
rendelkezésére álló keret havi bruttó osszege:

a) a Városgazdálkodĺźsi és Pénzügli Bizottság 1.088 e Ft

(4) A (j) bekezdés szerinti keret kizárólag a bizottság munkájához, a döntéshozatal
elősegítéséhez szülrséges tandcsadói tevékenység díjazásórafordítható.,'

A Képviselő-testület és Szervei Szervęzęti és Mfüödési SzabźĺIyzatárő| szőIő 2512013. (V.
27.) önkoľmányzati rendelet 4' számu mellékletének 1.3.15. pontja szeľint ,javaslatot tesz -ą kt;lan rendeletben meghatározott összeg eľejéig - afeladat- és hatáskörébe tartozó dantések
előkészítéséhez és végrehajtásóhoz sztiĺaéges esetenkénti vagl az adott koltségvetési év végéig
terjedő tanácsadási tevékenység ellátására és egyéb tevékenységek díjazására, társadalmi
(civil) szervezetek támogatására, valamint ezen tevékenységek teljesítés igazoĺásának és
támo gatás ok els zámolós dnak elfo gadás ára.,,

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 18ll20l4. (II'24') számú, határozatźnak 6.
pontjában hagyla jővá Vas Dávid tanácsadói szerzódésének megkötését.

Kérem aTíszte|t Bizottságot, hogy a mellékelt határozatijavaslatot szíveskedjen elfogadni!



Határozati javaslat

. . . . . . l 20 | 4 . (IV. 1 7. ). szétm,ű bizottsági határ o zat:

AYárosgazđálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy đönt, hogy

1. javasolja elfogadásra Vas Dáviddal kötött megbízási szeruóďés teljesítés igazo|ását 2014.
maľcius l-jétől 20|4. március 3l-ig terjedó iđőszakľa.

2. felkéri a polgáľmestert a hatétrozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazo|ás a|áitásfua.

Felelős : polgĺírmester
Hatfuidő:2014. mć|us2.

A döntés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Szervezési és Képviselői Iľoda

A lakosság széles k<irét érintő döntések esetén az előteľjesztés előkészítőjének javas|ataa
kozzétételmődjára: honlapon kozzé kell tenni

Budapest, 2014. április 14.

i és Pénzügyi Bizottság
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Beszámoló

A Budapest Józsefvárosi onkormĺínyzat Viĺrosgazdri|kodási és Pénztigyi Bizottsiĺg részére

v égzeÍl' tanácsadói tevékenységrö|

2014. MáľcÍus hónapban

A Budapest Józseľvíľosi onkoľmányzat ( szekhe|y: l 082 Budapesl, Baross u. 63-67.;

képviseii: đr. Kocsis Máté polgáľmester), mint megbízó és Vas Dávid mint megbízott kĺj'ziitt

megbÍzĺísi szerzödés jött |étre a Józsefvárosi onkormányzat Viíľosgazdálkodrísi és Pénzügyi

Bizottsága tészśre történő tanĺícsadói fe|adatok, va|amint n bizottsđg e|nökének munkríja

segítéséľe.

A megbízĺs táľgyíban a megbízó részéröl utasítńs adrísáľa jogosu|t: Soós Gyłirgy e|ntik.

Március hónap}. jłn elvégzett felađatok:

2014.03.03.: 2.1

2014.03.10.: 4.4

Személyesen ľészt vettem a Bizottság:

2014.03.03.

2014.03.10.

2014.03. t7.

20| 4.a3.z4..ei ĺilésein.

A fentiekben fogla| taknak megfelelően kérem beszámolóm el fogadását.

Budapest, 2014.04.10. ,,rtw
Vas Dávid

a|áírás


