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ELOTERJESZTES

a Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság 201'4.júnÍus 16.ai üléséľe

Tárgy.. Javaslat Harkály Gyöngyi tanácsadói tevékenységének 2014. május havi teljesítés
igazo|ására

Előteľjesztő: Soós Gyöľgy, Yźnosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elnĺjke
Készítette: Pálka Dőra, Szervezési és Képviselői Iroda
Leíľó: Pálka Dóľa

A napirendet nyílt ülésen kelltárgyalni.
A đönté s elfo gadás ah o z e gy szera szav azattobb sé g szfü sé ge s.

Melléklet: 1 db május havi beszámoló

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Előzmények

A Budapest Fővĺíľos VIII. KerĹilet Józsefuaľos onkormźnyzata a Yfuosgazdálkodási és
Pénzügyi Bizottság 18Il20|4. (II,24.) szám,Ú határozattnak 7. pontjában megbíńa Haľká|y
Gyöngyit (továbbiakban Megbízott), hogy aYárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság elnöke,
Soós Gyötgy részére történő tanácsadói feladatokat ellássa, és vele egyedi ügyekben
egyeztessen. A megbízási szerzőđés 20|4. mĺíľcius 1. napjával lépett hatá|yba, és 2014.
szeptembeľ 3O.ig szól.

II. A beterjesztés indoka

A Megbízott feladatkĺlľébe tartozik a bizottság feladat-, és hatásk<jrébe tartozó döntések
előkészítés éhez és vé gľehaj tásához szfü séges szakmai tanácsadás.

III. Tényállásĺ adatok

A szerződést a Megbízott ajelen előterjesztés mellékletét képezo dokumentum alapján2014.
május 1. és 2014. május 31. közcjtti időszakban megfelelően teljesítette, ezértjavaslom a
telj esítés igazolás elfo gadását.



Iv. A dtintés tartal;mának ľészletes ismertetése

Javaslom, hogy a Yárosgazďálkodási és Pénziigyi Bizottság fogadja el az előteľjesztés
mellékletét képezó beszámolót,továbbá Haľkály Gyöngyi 2014. marcius 1. napjátólhatályos
szerzódése, és a fent hivatkozott tjnkoľmányzati rendelkezés alapjan a polgármester íľja alá a
teljesítés igazolást.

Nevezett szerzodés 4. pontja tekintetében a teljesítés ígazolásáta a Yźtrosgazđźikodási és
Pénzügyi Bizottság javaslata alapjźn a polgármester jogosult.

V. A dtintés célja' pénziigyi hatása

Amennyiben a ViáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság elfogadja az előterjesztés mellékletét
képező besziímolót, nevezett szerződés a|apján a Megbízott az elvégzett tanácsadói
tevékenységéľt bruttó 50.000,- Ft/hó, azaz oŤleĺęzer forint/hő megbízási díjban részesül,
ĺítutalással a teljesítésigazolást követő 15 napon belül, a Megbízott á|ta| megadott
bankszrímlasztlmĺa.

Amegbízási díj fedezete a 11101cím VPB keret előirźnyzaton biztosított.

VI. Jogszabályi ktĺľny ezet

A Budapest Fővaĺos VIII. keľĹilet Józsefurĺľosi onkormźnyzat, Képviselő-testületének a
Józsefuaľosi onkormányzat 2014. évi költségvetésről sző|ő 3l2O14. (II. 13.) cinkormźnyzati
rendelete 17. $ (3) bekezdés a) pontja szerint: ,,(3) A képviselő-testület állandó bizottságainak
rendelkezésére álló keret havi bruttó Ósszege.'

a) a Városgazdálkodási és Pénzügli Bizottság 1'088 e Ft

(4) A (3) bekezdés szerinti keret kizárólag a bizottság munkajához, a dżntéshozatal
elősegítéséhez szül<séges tanácsadói tevékenység díjazásórafordítható',,

A Képviselő-testtilet és Szervei Szervezetí és Múködési SzabáIyzatarőI szőIő 2512013. (V.
27.) önkormźnyzati rendelet 4. szźnrlű mellékletének 1.3.15. pontja szerint ,javasĺatot tesz -a kĺ;lan rendeletben meghatározott Ósszeg erejéig - afeladat- és hatáskorébe tartozó dantések
előkeszítéséhez és végrehajtásóhoz sziilaéges esetenkénti vagł az adott kaltségvetési év végéig
teľjedő tanácsadási tevékenység ellátására és egléb tevékenységek díjazósóra, társadalmi
(civil) szervezetek támogatósára, valamint ezen tevékenységek teljesítés igazolásónak és
támo gatás o k e I s zámol ás ának elfu gadás dr a',,

A Yźlrosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság I8|l2014. (II.24.) szźmu hatáĺozatźnak 7.
p ontj áb an hagyta j őv á Harká|y Gyön gyi tanác s adó i szer zó đésének me gköté s ét.

Kéľem aTisztelt Bizottságot, hogy a mellékelt határozatijavaslatot szíveskedjen elfogadni!



HatározatÍ javaslat

. . . . . . l20| 4. (VI. 1 6.). számis bizottsági hatźrozat:

A Vaľosgazdálkodásí és PénzügyiBizottságúgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásľa Harkály Gyöngyivel kötött megbizási szerzodés teljesítés igazo|ásźt
20|4. május l-jétől 2014. május 31-ig teľjedő időszakĺa.

2. fel.kéri a polgáľmestert a határozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazolás a|áírźsźra'

Felelős : polgiírmester
Hataľidő: zll4.július 1.

A dĺintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Szeľvezési és Képviselői Iľoda

A lakosság széles köľét érintő dcintések esetén az előteqesztés előkészítőjének javaslata a
közzététe| módjáľa: honlapon kozzé kell tenni

Budapest, Zll4.junius I 0.

i és Pénzügyi Bizottság
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Bęszttmo1ó

aJőzsef vérosionkormźnyzatVaľosgazdálkodásiésPénzügyiBizottságának
20 I 4. április hónapban v é gzett tanácsadói tevékenysé grő1.

A Józsefuárosi onkormtnyzat (székhely: 1082 Budapest, Baľoss u. 63-67. képviseli:Dľ

Kocsis Máté polgáľmester), mint megbíző és HarkáIy Gyöngyi, mint megbízott közott
megbízási szerzőďésjött létre aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság melletti tanácsadói

feladatok, a bízoÍtság elnökének munkája segítésére. A megbízźts tttrgyábarl a megbíző

részér óI utasítás adására jo gosult: Soós György eln<ik.

2014. maľcius 1-től a megbizást folyamatosan látom el. A bizottsági üléseken, az ott táľgyalt

napirendek előkészítésébenrészt veszek. 2014. ápritis hóban felađataimat az alábbiak szerint

láttam el:

Részt vettem az aIźbbi Bizottsági Ülések előkészítésében :,

2014.május 5.

2014. május12.
2014. május 16.

f014. május 28.

KonzuLttĺ|tarrl elnök úľral a bizottság elé kerülő anyagokľól, azokat véleményeztem,

személyese n tészt vettem az üléseket megelőzó szakmai egyeztetéseken.

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

2014. május 5.

f0I4. mźlus 12.

20ĺ4.mźĄus16.
2014, május 28.

A fentiekben foglaltaknak megfelelően a tźrgy szerinti részteljesítést, kéľem a Megbíző
fogadja el.

o,,,ł"|,,\ f,ŕ*ĺ,
Budapest, 20I 4 jtníus 2.

Haľkály Gyöngyi


