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a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2014.június 16.ai üléséľe

Táľgy: Javaslat Vas Dávid tanácsadói tevékenységénęk2014. május havi teljesítés igazo|ására

Előteľjesztő: Soós Gyciľgy, Yćtrosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság elnöke
Készítette: Pálka Dóra, Szervezési és Képviselői Iroda
Leírőz Pálka Dóra

A napirendet nyílt tilésen kell táľgyalni.
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Melléklet: 1 db május havi besziímoló

Tĺsztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Előzmények

A Buđapest Fővĺíľos VIII. Keľiilet Józsefuaros onkormźnyzata a Yfuosgazdálkođási és
Pénzngyi Bizottság I81rl20I4. (II'24.) szźnrn hatźrozatźnak 6. pontjában megbízta Vas
Dávidot (továbbiakbanMegbizott), hogy aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elnöke,
Soós György tészére töľténő tanácsadói feladatokat ellássa, és vele egyedi ügyekben
egyeztessen. A megbizási szerzőđés 2014. miĺľcius |. napjával lépett hatźiyba, és 2014.
szeptember 3O-ig szól.

II. A beterjesztés indoka

A Megbízott feladatköľébe tartozik a bizotÍsźry felađat-, és hatáskörébe tartozó d<jntések
előkészítés éhez és végrehajtásĺĺhoz szĹikséges szakmai tanácsadás.

III. Tényállási adatok

A szerzodést a MegbízoÍt ajelen előterjesztés mellékletét képezi5 dokumentum a|apjan 20|4.
május |. és 2014. május 31. kcizötti időszakban megfelelően teljesítette, ezértjavaslom a
telj esítés igazoIás e|fo gadását.



Iv. A diintés tartalmának ľészletes ismertetése

Javaslom, hogy a YárosgazdáIkodási és Pénziigyi Bizottság fogadja e| az előterjesztés
mellékletét képező beszámolót, továbbá Vas Dáviđ 2014. mĺírcius |. napjźĺtőI hatályos
szeruódése, és a fent hivatkozott ĺlnkormźnyzati ľendelkezés alapjan a polglíľmester írja aIá a
teljesítés igazolást.

Nevezett szerzőďés 4. pontja tekintetében a teljesítés igazolástra a Varosgazdálkodási és
Pénnlgyi Bizottság javaslata alapjan a polgáľmesteľ jogosult.

V. A dtintés célja, pénzügyi hatása

Amennyiben a VarosgazđáIkodási és PénzĹigyiBizottság elfogadja az előtetjesztés mellékletét
képezó besziĺmolót, ĺevezett szerzíĺdés a|apján a Megbizott az ehégzett tanácsadói
tevékenységéľt bruttó 50.000,- Ft/hó, azaz otrenezet forint1hő megbízási díjban részesül,
átutalással a teljesítésigazolást kcjvető 15 napon belül, a Megbízott źital megadott
bankszĺímlaszámra.

Amegbízási díj fedezete a 11101cím VPB keret előfuźnyzaton biztosított'

VI. Jogszabályi körny ezet

A Budapest Fővaros VIII. keľület Józsefuáľosi onkotmźnyzat Képviselő-testĹiletének a
Józsefuarosi onkormźnyzat2OI4. évi költségvetésről szőIő 3l2Ol4, (I. 13.) önkoľmányzatí
rendelete 17. $ (3) bekezdés a) pontja szerint: ''(3) A képviselő-testijlet állandó bizottságainak
rendelkezésére álló keret havi bruttó osszege:

a) a Városgazdálkodĺźsi és Pénzügyi Bizottság ].088 e Ft

(4) A (3) bekezdés szerinti keret kizárólag a bizottság munkńjához, a döntéshozatal
elősegítéséhez szülrséges tanácsadói tevékenység díjazására fordítható.,,

A Képviselő-testĹilet és Szervei Szervezeti és Működési SzabáIyzatźrőI szőIő 2512013. (V.
27.) önkormźnyzatí rendelet 4. szźtmt mellékletének 1.3.15. pontja szerint ,javaslatot tesz -a ktłlt;n rendeletben meghatározott összeg erejéig _ afeladat- és hatáskorébe tartozó dantések
előkeszítéséhez és végrehajtásához szülrséges esetenhźnti vagł az adott koltségvetési év végéig
terjedő tanócsadási tevékenység ellátására és egléb tevékenységek díjazására, társadalmi
(civil) szeľvezetek tómogatására, valamint ezen tevékenységek teljesítés igazolásának és
támo gatás ok els zómolás ónak elfo gadós ára.',

A Vĺírosgazďźůkodźsi és Pénzügyi Bizottság l8|l20I4. (II.24.) szźtm,ű hatźrozatźnak 6.
pontjában hagyta jővá Vas Dávid tanácsadói szętződésének megkötését.

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



Határozatĺ javaslat

. . ... .l20I4. (VI.16.). számibizottságihatározat:

A Váľosgazđálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásra Vas Dáviddal köttjtt megbízási szetződés te|esítés ígazolását2014.
május l-jétől 2014. május 3l-ig terjedő ídőszak'ra.

2. felkéri a polgáľmestert a hatźttozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazo|ás aláitásźra.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 20l4.jú1ius 1.

A d<intés végrehajtásźtvégző szervezeti egység: Szeľvezési és Képviselői Iľoda

A lakosság széIes kĺjľét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészítőjéĺek javaslata a

ko zzététeI módj ĺíľa : honlapon ko zzé kell tenni

Budapest, 20|4.június 1 0.
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Beszámoló

A Budapesĺ Józsefváľosi onkormányzat Váľosgazĺlrílkodłĺsi és Pénztigyi Bizottság részéľe

végzetL tanácsadóĺ tevékenységľől

?0I.4* Mĺá. i us hónF pban

A Budapesĺ Józscľváľosi onkoľmányzat ( széklrely: 1082 Budapest, Baross u. 63.67.;

kepvi'seli: ĺlľ. Kocsis MĺÍtó po|gáľmester), mint megbízó és Vas Dávid mint megbízotÍ kŕjziitt

megbízási szerzĺĺdés jött tétľe a Józsefváľosi onkoľmányzat Váľosgazdĺílkodrí.si és Pénzügyi

Bizottsága ĺész&e történő tanrícsadói feladatok, valaminĽ a bizottsóg elnřikénck munkĺíja

segítéséľe.

A megbíaís táľgyríban a megbíző részéró| utasítás adására jogosult: Soós György elnök.

Május hónapban elvégzett f.eladatok:

20l4.05.05.:4.3: Kőfaragĺí 5. Bérleti ĺIíj

Személyesen részt vettenr a Bízottság:

2014.05.05.

20 L4.a5.z$.ai ü lésein.

A fentiękben foglaltaknak megfelelĺĺen kérem beszámolóm elfogadását.

Budapest ,2C|,4,A6.02.
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Vas Dávid *
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