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L4:. . .#..."r. napirend

ELOTERJESZTES

a Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság 2014. május S-ei üléséľe

Táľgy: Javaslat Harká|y Gyöngyi tanácsadói tevékenységének 2014. ápti|is havi teljesítés
igazo|äsára

Előteľjesztő: Soós Gyciľgy, Yttrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elnöke
Készítette: Pálka Dóra, Szeľvezési és Képviselői Iroda
Leíľĺó: Pálka Dóľa

A napirendet nyílt ülésen kell taľgyalni.
A dĺjnté s el fo gadás ah o z e gy szeru szav azaItobb s é g sziiksé ge s.

Melléklet: l db április havi beszámoló

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bżottság!

I. Előzmények

A Budapest Főváros VIII. KeľĹilet Józsefuaľos onkormtnyzata a Vĺáľosgazdálkodási és

Pénzügyi Bizottság I8I|20I4. (II.24.) számú hatźrozatźnak 7. pontjában megbíńa Harká|y
Gyöngyit (továbbiakban Megbízott), hogy aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elnöke,
Soós Gyorgy tészéte történő tanácsadói feladatokat ellássa, és vele egyeđi ügyekben
egyeztessen' A megbizási szerződés 2014. marcius |. napjával lépett hatállyba, és 2014.
szeptember 30-ig szól'

II. A beterjesztés ĺndoka

A Megbizott feladatkörébe tartozik a bizottság feladat-, és hatáskcjrébe tartozó döntések
előkészítés éhez és vé grehaj tásához sziikséges szakmai tanácsadás'

III. Tényállási adatok

A szetződést a Megbízott ajelen előterjesztés mellék]etét képező dokumentum alapján2014.
április 1. és 2014. ápľilis 30. közĺjtti időszakban megfelelően teljesítette, ezértjavaslom a
telj esítés igazolás elfo gadását.



Iv. A diintés taľtalmának ľészletes ismertetése

Javaslom, hogy a Yźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság fogadja e| az előteľjesĺés
mellékletét képezó beszámolót, továbbá Harkály Gyöngyi 2014. maľcius 1. napjától hatályos
szerződése, és a fent hivatkozott önkotmźnyzatí ľendelkezés alapján a polgáľmester fuja a|á a
teljesítés igazolást,

Nevezett szęrződés 4. pontja tekintetében a teljesítés igazolására a Yárosgazdálkodási és

Péĺlzngyi Bizottság javaslata alapjtn a polgármesteľ jogosult.

V. A diintés célja, pénzügyi hatása

Amennyiben a Vĺĺros gazđáIkodási és Pénzügyi Bizottság elfogadj a az e|őterjesztés melléklętét
képezo beszámolót, nevezętt szeruódés a|apján a Megbízott az elvégzett tanácsadói
tevékenységéľt bruttó 50.000,- Ft/hó, azaz otvenezet forilrnt/hő megbízási díjban ľészesiil,
áfutalással a teljesítésigazo|äst követő 15 napon belül, a Megbízott áItaI megadott
bankszĺímlaszámĺa'

Amegbízźlsi díj feđezete a 11101cím VPB keret e|őirźnyzaton biztosított.

VI. Jogszabályi köľny ezet

A Budapest Fővaros VIII. kerülęt Józsefuaľosi Önkormźnyzat Képviselő-testiiletének a
Józsefuárosi onkoľmtnyzat 2014. évi költségvetésről sző|ő 3l20l4. (II. 13.) önkoľmtnyzati
ľendelete 17. $ (3) bekezdés a) pontja szeľint: ',(3) A képviselő-testüĺet ĺźllandó bizottsógainak
rendelkezésére álló keret havi bľuttó összege:

a) a Városgazdálkodĺźsi ĺls Pénzügli Bizottság 1.088 e Ft

(4) A (3) bekezdés szerinti keret kizárólag a bizottsóg munkájóhoz, a dt;ntéshozatal
elősegítéséhez szülrséges tanácsadói tevékenység díjazásórafordítható.',

A Képviselő-testtilet és Szeľvei Szervezetí és Miĺk<jdési Szabá|yzatźrőI szőIő 2512013. CV.
27.) ĺinkormtnyzati ręndelet 4' sztmlu mellékletének 1.3.15. pontja szerint ,javaslatot tesz -
a ktilt;n rendeletben meghatározott ĺ)sszeg erejéig - afeladat- és hatáskt;rébe tartozó dantések
előkészítéséhez és végrehajtásóhoz szülłséges esetenkénti vagy az adott kal*égvetési év végéig
terjedő tanócsadási tevékenység ellátĺźsára és egyéb tevékenys.égek díjazósára, társadalmi
(civil) szervezetek támogatására, valamint ezen tevékenységek teljesítés igazoĺásának és

támo gatás o k e l s zámo l ás ának elfu gadás ár a.,'

A Vaľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság I8I|20I4. (II.f4.) szémru hatfuozatźnak 7.

pontjában hagyta jőváHarkály Gyöngyi tanácsadói szerződésének megkĺitését.

Kérem aTisneLt Bizottságot, hogy a mellékelt hatáĺozatijavaslatot szíveskedjen elfogadni!



Határozati javaslat

. . . . . . l 20 I 4 . (V. 0 5 . ). szźtmí bízottsźryi hatáĺ ozat:

AYźlrosgazdálkođási és Pénztigyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1. javasolja elfogadásľa Haľkály Gyöngyivel kötött megbízási szerződés teljesítés igazo|ását
2014. április l-jéto|2014' ápriIis 30-ig teľjedó idószak'ta.

2. fe|kéri a polgármesteľt a hatźľozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazolás aláításfua.

Felelős: polgármester
Hatĺĺľidő: 2014. május 20.

A dĺintés végľehajtásátvégző szęľvezeti egység: Szervezési és Képviselői lľoda

A lakosság széles körét éľintő döntések esetén az előteľjesztés előkészitojének javaslataa
kozzététeI mő dj aru: honlap on ko zzé kell tenni

Budapest, 2014. áptilis 29.

SoósGyöľgy S ' L-.
a Y źtrosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság

elnöke
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Bęsztlmo1ó

a lőzsefvátosi onkorm tnyzat Varosgazđálkodási és Pénztigyi Bizottságtnak
20 I 4 . április hónapban v égzett tanácsadói tevékenysé gről.

A Józsefuaľosi onkotmźnyzat (székhely: 1082 Budapest, Baĺoss u. 63-67. képviseli:Dr
Kocsis Máté polgármester), mint megbíző és Haĺkály Gyöngyi, mint megbízott közoÍt
megbízási szerződésj<ĺtt létľe aYárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság melletti tanácsadói
feladatok, a bizotÍstĺg elnökének munkája segítéséľe. A megbízás táĺgyában a megbíző
részérő| utasítás adásźtta jogosult: Soós György elnök.

20|4. maĺcius l-tó| amegbízást folyamatosan látom el. A bizottsági iilésekeÍ, az otttfugya|t
napirendek előkészítésében részt veszek. 2014, április hóban feladataimat az alźtbbiak szeľint
láttam el:

Részt vettem az alábbi Bizottsági Ülések előkészítésében:,

2Ot4.április 10.

2014. április 17.

2014. aprilis 28.

Konzultáltam eln<jk tmal a bizottság elé kerĹilő anyagokľól, azokat véleményeńem'
személyese n r ésń. vettem az üléseket megelőző szakmai e gyeztetéseken.

A Bizottság Ülésein való részvétel:
Személyese n r észt vettem a Bizottság:

2014, április 10.

2014. április 17.

f0I4' április 28.-i ülésein.

A fentiekben foglaltaknak megfelelően a tátgy szerinti ľészteljesítést, kérem a Megbíző
fogadja el.

Budapest, 20I 4. ápri|is 29 .

Haľkály Gycingyi


