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A napirendet nyílt ülésen kell taĺgyalni.
A dönté s e lfo g adás ĺáh o z e gy szeru szav azattobb sé g szfü s é ge s.

Melléklet: 1 db ápľilis havi beszĺámoló

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság!

I. Előzmények

A Budapest Főviíľos VIII. Keľület Józsefuáros onkotmćnyzata a Varosgazdálkodási és

Pénzügyi Bizottság 1457120|1' (IX. 28.) szźĺntĺ hatáľozatában megfoga|mazotí javaslata
a|apján megbína Teszźlĺsz Kaľolyt (továbbiakban MegbízoÍt), hogy a Yáĺosgazdálkodási és

Pénztigyi Bizottság elnöke, Soós György részére töľténő tanácsadói feladatokat ellássa, és

vele egyedi ügyekben egyeztessen. A szerzodés módosítását a Vaľosgazdálkođási és Pénzügyi
Bizottság a I8I|20I3. (II. 25.) szźlmihatározatźnak 3' pontjábanhagyta jővá20|3. december
31-ig. Az Megbízott tanácsadásaľa Soós György elnöknek, fe|adataí jogszerĺí ellátása
éľdekében december 3 1-ét kcjvetően is sztiksége vo|t, ezért aMegbizott megbízási szeruődését
aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a |44|120|3. (XII.20.) számíhatźlrozaténak2'
pontjában 2014. február 28-ig meghosszabbította. Tekintettel aÍÍa) hogy a MegbizotÍ.
tanácsadói tevékenységére f0I4. februar 28-át kovetően is szfüség van, javasolható volt
megbízási szerződésének meghosszabbítása 2014, szeptember 30-ig, amelyet a VPB
18112014. (II.24.) szélműhatźtrozatźnak 1. pontjában hagyott jóvá.

Il. A beterjesztés indoka

A Megbízott feladatkĺirébe tartoz1k a bizottság fe|adat-, és hatáskörébe tartozó dcjntések
előkészítés éhez és vé grehaj tásához szfü séges szakmai tanácsadás.



III. Tényállási adatok

A szerzodést a Megbízott ajelen előterjesztés mellékletét képező dokumentum alapján2014.

április I. és 2O|4. ápľilis 30. kc'zötti időszakban megfelelően teljesítette, ezértjavaslom a
telj esítés ígazo|ás elfo gadását.

Iv. A diintés 1'artal.mának ľészletes ismertetése

Javaslom, hogy a Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság fogadja e| az előterjesztés

mellékletét képezo beszámolót,tovźlbbáTęsztrszKaľoly 2012. marcius 1. napjától hatályos

szerzódésę, és a fent hivatkozott önkormányzati ľendelkezés alapjan a polgármester írja a|á a

teljesítés igazolést.

Nevezett szęrzodés 4. pontja tekintetében a teljesítés igazo|ására a Vaľosgazdálkodási és

P énzügyi Bizottság j avaslata alapj án a p ol gárme ster j o go sult.

V. A döntés célja, pénzĺigyi hatása

Amennyiben a Varosgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottság elfogadja az e|oteqesztés mellékletét

képezo beszámolót, nevezett szerződés alapján a Megbízott az e|végzett tanácsadói

tevékenységéľt bruttó 140.000,- Ft/hó, azaz egyszáznegyveĺezer fońĺrt/hó megbízási díjban

részesül, hźni pénńárban történő készpénz kifizetéssel a teljesítésígazolást kĺjvető 15 napon

belĹil.

Amegbizási díj fedezete a 11101cím VPB keret előfutnyzaton biztosított.

VI. Jogszabályi kiirnyezet

A Budapest Fővaros VIII. kenilet Józsefuĺáľosi onkormźnyzat Képviselő-testiiletének a
Jőzsefvárosi onkormźnyzat 2014. évi kĺlltségvetésről sző|ő 3lf074. (II. 13.) önkormányzatí
rendelete 17. $ (3) bekezdés a) pontja szerint: ,,(3) A képviselő-testület állandó bizottságainak
rendelkezésére álló keret havi bruttó osszege:

a) a Városgazdálkodósi és Pénzügyi Bizottsóg ].088 e Ft

(4) A (3) bekezdés szerinti keret kizárólag a bizottság munkájához, a döntéshozatal

elősegítéséhez szülcséges tanácsadói tevékenység díjazĺźsórafordítható','

A Képviselő-testiilet és Szervei Szervezeti és Mriktjdési Szabá|yzatáĺőI szőIő 2512013. (V.

27.) önkoľmźnyzati rendelet 4. szttmu mellékletének 1.3.15. pontja szerint ,javaslatot tesz -
a kĺ;lan rendeĺetben meghatórozott Ósszeg erejéig _ afeladat- és hatáskarébe tartozó d1ntések

előkészítéséhez és végrehajtásóhoz szülĺséges esetenkénti vagy az adott kÓltségvetéSi év végéig

terjedő tanácsadási tevékenység eltótására és egléb tevékenységek díjazására, társadalmi
(civit) szervezetek támogatásóra, valamint ezen tevékenységek teljesítés igazoĺósának és

tómo gatósok elszámolás ónak elft gadás ára.,,

A Yárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság IsIl20I4. (II.24.) számí hatźrozatźnak 1.

pontjában hagyta jőváTesztrsz Káľoly tanácsadói szerződésének hosszabbitását.

Kérem aTisďe\t,Bizottságot, hogy a mellékelt határozatí javaslatot szíveskedjen elfogadni!



Határozati javaslat

. . . . . . lf\ 1 4. (v. 05.). számű bizottsági hatźrozat:

A Viírosgazdálkodási és PénzĹĺgyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásra Teszźrsz Kaľollyal kötött megbízási szerzođés teljesítés ígazolésát
2O|4. április 1-jétőt 2014. április 3O-ig teľjedó időszalrĺa.

2. felkéľi a polgármestęľt a hatáĺozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazolás alźútásźra.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2014. május 20'

A döntés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Szęrvezési és Képviselői Iľoda

A lakosság széles körét éľintő dontések esetén az előterjesztés előkészítójének javas|ata a

kozzététe|módjára: honlapon kozzé kell tenni

Budapest, 20I 4. ápi|ís 29.

Soós György s, V .
a Y árosgazdálkodási és PénzĹĺgyi Bízottság

elnöke
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BESZÁMoLo

a J ózsefvá ros i on kormá nyzat Vá rosgazdá l kodási és Pé nzügyi Bizottságá na k

2Ol4. á pri I is hóna p ba n végzett ta nácsadói tevé ke nr7ségrő|.

A Józsefvárosi onkormányzat (székhe|yl to82 Budapest, Baross u.63-67.

képvise|i: Dr. Kocsĺs Máté polgál.mester), mint megbízó és Teszársz Káro|r7, mint

megbízott között megbízási szerződés jött |étre a Városgazdá|kodási és Pénziigy

Bizottság me||etti tanácsadói feIadatok, a bizottság eInökének munkája

segítésére. A megbízás tárgyában a megbízó részérő| utasítás' adására jogosu|t:

Soós György elnök.

2ot2. rnárcius 1- tő| a megbízást fo|yamatosan látom e|. A bizottsági ü|éseken,

az ott tárgya|t napirendek e|őkészítésében részt veszek,201'4. április hónapban

feladataimat az a|ábbiak szerint láttam e|:

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

2oI4. ápriIis 1.0.

2Ot4. ápri|ĺs 17.

2o1'Ą. ápri|is 28.



Konzu|táltam elnök úrraI a
véleményeztem, szeméĺyesen

egyeztetéseken.

bizottság elé kerü|ő anyagokró|, azokat

részt vettem az rj|éseket mege|őző szakmai

A Bizottság Ülésein va|ó részvétel:

Szemé|yesen részt vettem a Bizottság:

201'4, ápri|is 28- i ü|ésén.

A fentiekben fogla|taknak megfele|ően a tárgy szerinti részteljesítést, kérem a

Megbízó fogadja el,

Budapest, 2al4. ápri|ĺs 28.
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