
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáros onkormányzat Képviselő-testületének
Városgazdálkodási és PénzügyiBuottsáę Ą Ô//

Ą.:./_.ĺ.sz. napirend

ELOTERJESZTES

a Yáľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2014.június 16-ai ülésére

Táľgy: Javaslat Tęsztrsz Károly tanácsadói tevékenységének 20|4. május havi teljesítés
igazol.źsára

Előterjesztő: Soós Gyĺirgy, Yźttosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elnoke
Készítette: Pálka Dóra, Szervezési és Képviselői Iroda
Leíró: Pálka Dóra

A napirendet nyílt ülésen kell taľgyalni.
A dönté s elfo gadásáh o z e gy szerú szav azattobb s é g sztik sé ge s.

Melléklet: 1 db május havi beszámoló

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság!

I. Előzmények

A Budapest Fővĺíľos VIII. KeľĹilet Józsefuáros onkormźnyzata a Yátosgazdálkodási és
Pénzugyi Bizottság |45712011. (D(. 28.) szźmű hatttrozatában megfoga|mazoÍt javaslata
alapján megbína Teszttrsz Karolyt (továbbiakban Megbízott), hogy a Yárosgazdálkodási és
Pénzugyi Bizottság elnöke, Soós György részére töľténő tanácsađói feladatokat ellássa, és
vele egyeđi ügyekben egyeztessen. A szerzodés módosításźlt. a Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság a 18Il20|3. (II.25.) száműhatározatźnak 3. pontjábanhagýa jővá20l3. đecember
31-ig. Az MegbízoĹt tanźrcsadásara Soós Gyöľgy elnĺiknek, felađatai jogszenĺ elIátása
érdekében december 3 1-ét kĺjvetően is szfüsége vo|t, ezért aMegbízott megbízási szerzođését
aYárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság a I44Ilf0I3. 6II.20.) számú hatfuozatźnak2.
pontjában 2014. februĺáľ 28-ig meghosszabbította. Tekintettel arÍa) hogy a Megbizott
tanácsadói tevékenység&e 2014' februaľ 28-át követően is sziikség van, javasolható volt
megbízási szeľződésének meghosszabbítása 2014. szeptembeľ 30-ig, amelyet a VPB
18Il20I4. (II.24.) számuhatáĺozatának 1. pontjában hagyott jóvá.

II. A beteľjesztés indoka

A Megbízott feladatkörébe tartozik a bizottság feladat-, és hatáskci rébe tartozó döntések
előkészítés éhez és végrehajtásźůloz szfüséges szakmai tanácsadás.



III. Tényállási adatok

A szerzőđést a Megbízott a jelen előterjesztés mellékletétképező dokumentum alapján2014.
május I. és 2014. május 31. közotti időszakban megfelelően teljesítette, ezértjavaslom a
telj esítés igazo|ás elfo gadását.

Iv. A döntés tarta|mának részletes ismeľtetése

Javaslom, hogy a Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság fogadja e| az előterjesztés
mellékletét képezó beszámolót,továbbáTeszźtsz Kaľoly f0I2. március 1. napjától hatályos
szerzódése, és a fent hivatkozott önkoľmányzati rendelkezés alapjźn a polgármester írja a|á a

teljesítés igazolást.

Nevezett szeruođés 4. pontja tekintetében a teljesítés igazolásźtra a Yárosgazdálkodási és

Pénzugyi Bizottság javaslata a|apjtn a polgármesteľ jogosult'

Y. A diintés célja, pénzügyi hatása

Amennyiben a VaľosgazđáIkoďási és Pénzügyi Bizottság elfogadja az előterjesztés mellékletét
képező beszámolót, nęvezett szerzőđés aIapjáĺ a Megbízolt az e|végzett tanácsadói
tevékenységért bruttó 140.000,- Ftĺhő, azaz egyszźznegyvenezer forintftlő megbizási díjban
részesül, hźni pénńańan történő készpénz kifizetéssel a teljesítésigazoIźst kĺjvető 15 napon
belül.

Amegbizási díj fedezete a 11101cím VPB keret előirányzaton biztosított.

VI. Jogszabályi ktiľnyezet

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuĺĺľosi onkotményzat Képviselő-testiiletének a
Józsefuarosi Önkormányzat 2014. évi kĺiltségvetésről sző|ő 3l20I4. (II. 13.) önkormtnyzati
rendelete 17. $ (3) bekezdés a) pontja szeľint: ',(3) A képviselő-testület állandó bizottságainak
rendelkezésére óĺló keret havi bruttó osszege:

a) a Városgazdálkodĺźsi és Pénzügli Bizottság 1.088 e Ft

(4) A (3) bekezdés szerinti keľet kizáróĺag a bizottság munkájához, a döntéshozatal
elősegítéséhez szüIrséges tanácsadói tevékenység díjazdsárafordítható.,,

A Képviselő-testület és Szervei Szewezeti és Működési Szabźt|yzatźrőL sző|ó 2512013. (V.
27.) onkormźnyzati rendelet 4. számu mellékletének 1.3.15. pontja szerint ,javaslatot tesz -
a h;lan rendeĺetben meghatórozott t)sszeg erejéig _ afeladat- és hatóskorébe tartozó dontések
előkészítéséhez és végrehajtásához szüIaéges esetenhlnti vagł az adott k1ltségvetési év végéig
terjedő tanácsadási tevékenység ellátására és egyéb tevékenységek díjazásóra, társadalmi
(civit) szervezetek támogatásáľa, valamint ezen tevékenységek teljesítés igazolásónak és

támo gatások elszámolás ának eIfu gadására.,,

A Vráľosgazdá|koďási és Pénzügyi Bizottság 78Il20I4. (II,24.) szźtm,ű hattrozattlnak 1.

pontjában hagfia jőváTeszáĺsz Karoly tanácsadói szerzodésének hosszabbítását.

Kérem a Tiszelt Bizottságot, hogy a mellékelt hatátozatijavaslatot szíveskedjen elfogađni!



Határozati javaslat

. . . . . . l20I 4. (VI. 1 6.)' szźtmű bizottsági hattrozat:

AYénosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásľa Teszźltsz Karollyal kötött megbízźsi szerzőđés teljesítés igazo|ásźú

2014. május l-jétő|2014. május 31-ig terjedó idószaL<ra.

2. fetkéľi a polgármesteľt a hatźrozat 1. pontjában foglalt teljesítés ígazolás a|áításfua.

Felelős : polgiĺrmester
Hataľidő: z|I4.július 1.

A döntés végrehajtásźńvégző szervezeti egység: Szervezési és Képviselői Iroda

A lakosság széles körét éľintő döntések esetén az előterjesztés előkészítójének javaslata a
kozzétételmődjára: honlapon kozzé kell tenni

Budapest, zIl4.június l 0.
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BESZÁMo Ló

a Józsefvá ros i onkorm ányzat Vá rosga zdá |kodá si és Pénzrigyi B izottsá gá na k

2014, május hónapban végzett tanácsadóĺ tevé|<enységrőĺ.

A Jozsefvárosi tnkormányzat (székhe|y; 1"oB2 Budape st, Baross u.63-67'
képvise|i: Dr. l(ocsis Máté po|gármester), mĺnt megbízó és Teszársz l(ároly, mint
megbízott közott megbízási szerződés jött ľétre a Városgazdálkodási és Pénzügy
Bizottság me||etti tanácsadói feIadatok, a bizottság eInö|<éne|< munkája
segítésére. A megbízástárgyában a megbízó részérő] utasítás adására jogosult:
Soós Gyorgy eInök.

2012. március 1.- tő| a megbízást fo|yamatosan látom el. A bizottságĺ ülése|<en ,
az ott tárgyalt napirende|< eĺőkészítésében részt vesz el<.fa1'4, május hónapban
fe|adataimat az a|ábbia|< szerĺnt láttam el:

Részt vettem az a|ábbi Bizottsági Ü|ések előkészítésében:,

20t4. május 5.

20t4. május 12.

201"4. május 16.

20LĄ. május 28.





l(onzu|táltam elnöl< úrraI a bizottság eté kerü|ő anyagokró|, azol<at

vé|eméľlyeztem, szemé|yesen részt vettem az Üléseket mege|őző szakmai

egyeztetése|<en.

A Bizottság Ülésein való részvéte|:

Szemé|yesen részt vettem a Bĺzottság:

20t4. május 5.

201'4, május 12'

7-01.4, május 16- í Ülésein'

A fentĺekben fog|a|taknak megfete|ően a tárgy szerinti részteljesítést, kérem a

Megbízó fogadja el'

Budapest, 201'4' június 2.
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