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A napirendet nyílt tilésen kell taľgyalni.
A dönté s elfo gadásĺáh oz e gy szeru szav azattobb s é g sztik s é ge s'
Melléklet: 1 db megbízási szeľződés teľvezet

2 db megbízási szetzodés módosítástervezet

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Előzmények

A Budapest Fővaros VIII. KeľĹilet Józsefuáľos Önkormźnyzata a Vĺáľosgazdálkodási és
Pénzügyi Bizottság 3421201I, (III. 02.) szźm'{ hatźnozatában megfogaLmazoÍt javas|ata
alapjźnmegbízta Kardos-Erdődi Zsoltot (továbbiakbanMegbízott), hogy aYáĺosgazdálkodási
és Pénziigyi Bizottság eln<ike, Soós Gyöľgy részéte torténő tanácsadói feladatokat ellássa, és
vele egyedi ügyekben egyeztessen. A szeruóďés hosszabbításźi a Yárosgazdálkodási és
Pénzngyi Bízottsźtg a I8I{20I4. (II.24.) szźĺníhatźnozatźnak 2' pontj ábanhagfia jővá 2014.
szeptember 30-ig.

A Budapest Fővaľos VIII. Kerület Józsefurĺľos onkotmányzata a Yárosgazdálkodási és
Pénzugyí Bizottság 145712011. (x. 28.) számi: hatźnozatában megfoga|mazott javaslata
alapjáĺmegbínaTeszársz Kaľolyt (továbbiakban'Megbizott), hogy aYźrosgazdálkodási és
Pénzigyi Bizottság elnöke, Soós Gyöľgy részére tĺiľténő tanácsadói feladatokat ellássa, és
vele egyedi iigyekben egyeztessen. A szęrzódés hosszabbítésźú a Vaľosgazdálkodási és
Péĺrzügyi Bizottság I8ll20I4. (II.24.) számihatáĺozaténak 1. pontjábanhagyta jővá2014.
szeptember 30-ig.

II. A beteľjesztés indoka

A tanácsadói tevékenység ellátásaľa kötött szerződés módosításaról, valamint új tanácsadói
tevékenysé g e|Látáséra sző|ő szerződés megkĺitéséről a Tisztelt Bizottság jogosult dönteni.

III. Tényállási adatok

Kaľdos-Eľdődí Zsolt megbizási szęrződésének 4. pontjában foglalt, jelenlegi megbízźsi díja
bruttó 235.000 foľint/hó, Teszársz Kaľoly megbízási szerződésének 4. pontjában foglalt,



jelenlegi megbízási díja bľuttó 140.000 FtIhő, továbbá indokolt tanácsadói szerzódés
keretében Erdei Antal bevonása a tanácsadói tevékenységbe.

IV. A diintés tarta|mának részletes ismeľtetése

Javaslom Kaľdos-Erdődi Zsolt szerzodéses összegének 115.000 forinttal való csökkentését,
valamint Teszźrsz Kaľoly szerzódéses összegének 65.000 forinttal tĺlrténő emelését, ennek
fiiggvérryéberr rrregbízási szeľződésfü 2014. június l.i hatállyal törtónő módosítĺísát, továbbá
javaslom új tanácsadői megbízás megkcitését Erdei Antallal 2014.június 1-tő1_ tekintettel az
ĺĺnkormányzati váIasztźtsok napjanak nem ismeretére _ 20|4. szeptember 30. napjáig, bruttó

50.000 Fťhó megbízási ďíjért.

V. A diintés célja, pénzügyi hatása

Tekintettel aľra, hogy a T . Bizottság pozitív dcintése esetében Tesztrsz Karoly megbízásí díja
megemelésre kertil, továbbá ezen cisszeg, valamint Erđei Antal tewezeĺt megbízási díjának
összege megegyezik azzal az osszeggel, amellyel Kaľdos-Erdődi Zsolt megbízásí díja
cstikken, így a keretösszegből felhasznált összeg nem változik. Amennyiben a T. Bizottság
elfogadja az eLoteqesztés mellékletét képező tanácsadói tevékenység e|Iátásaru vonatkozó
megbízási szerzodés-tervezetet, valamint a két szerzodés módosítás-tewezďet, akkor
tekintettel a fentiekben foglaltakĺa, a T. Bizottság rendelkezésére áLIő keret<isszeg

tekintetében a fedezet biztosított.

Amegbízási díj fedezetę a 11101cím VPB keret e|őirźnyzaton biztosított.

IV. Jogszabályi ľendelkezések

A Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuaľosi Önkormźnyzat Képviselő-testĹiletének a
Józsefuárosi onkormźnyzat 2014. évi költségvetésľől sző|ő 3l20I4. (II. 13.) önkormźnyzati
rendeletę 17. $ (3) bekezdés a) pontja szerint: ',(3) A képviselő-testület állandó bizottságainak
rendelkezésére álló keret havi bruttó Ósszege:

a) a Városgazdólkodási és Pénzügli Bizottság ]'088 e Ft

(4) A (3) bekezdés szerinti keret kizárólag a bizottság munkájához, a dontéshozatal
e l ő s e gít é s é he z s zü|u é ge s t anác s adó i t ev é keny s é g díj az á s ár a for dít hat ó.,'

A Képviselő-testiilet és Szervei Szervezeti és Mrĺködési Szabźiyzattrő| sző|ő 2512013. (V.
27.) ĺinkormányzati ľendelet 4' számű mellékletének 1.3.15. pontja szerint ,javaslatot tesz -
a kĺ;lan rendeletben meghatározott osszeg erejéig _ afeladat- és hatáskôrébe tartozó dantések
előkészítéséhez és végrehajtásához szüIrséges esetenkénti vagł az adott kaltségvetési év végéig
terjedő tanócsadási tevékenység ellĺźtósárą és egłéb tevékenységek díjazására, társadalmi
(civil) szervezetek támogatására, valamint ezen tevékenységek teljesítés igazolósónak és

támo gatás ok els zómolás ának elfo gadás ár a',,
A Váĺosgazdá|kođási és PénzĹigyi Bizottság I8I120I4. (II.24,) szźlm,Ú hatfuozatának 1.

pontjában hagytajőváTeszátrsz Kĺáľoly tanácsadói szerzodésének hosszabbítását.
A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság |8|l20I4' (II'24.) szátlű hattnozatźnak 2.
pontjában hagyta jővá Kardos-Eľdodi Zsolttanácsadói szerzodésének hosszabbítźsát.

Kéľem a Tisztelt Bizottságot, hogy a mellékelt hatéłozatijavaslatot szíveskedjen elfogadni!



H:atá'ľozati javaslat

' . ., l f0 | 4, (V. 1 6. )' szźmu bízottsźryí hatźr ozat:

A Varosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja Teszársz Kaľoly tanácsadói tevékenység e||átásźra vonatkozó megbizási
szeľződésének módosítását, brufió 205.000 Ft/hó megbÍz:ásí ďíj tlsszegben, 2DI4.június 1-

eihatá||ya|.

Felelős: polgármesteľ
Hatĺĺridő: zll4.junius l.

2. felkéľi a polgáľmestert az előterjesztés 1. sziímú mellékletét képezo Teszćrsz Kláĺollyal
megkclt<itt szerződés a|apjan tanácsadói tevékenység e||átására megkötött megbízásí
szer ző dé s módo sítás át.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: zll4.június 1.

A dĺjntés végrehajtásátvégzo szewezęti egység: Szervezési és Képviselői Iroda

A lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészítőjének javas|ata a
kozzététe| módjara: honlapon kozzé kell tenni

, . . . l 20 I 4. (V. 1 6. ). szárcnl bizottsági hatfu ozat:

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

3. javasolja Kaľdos-Erdőđi Zsolt tanácsadói tevékenység e||átźsźtra vonatkozó megbizásí
szerződésének módosítását, bruttó 120.000 Ft/hó megbízási ďij ĺisszegben, zll4,június 1-
ei hatállyal.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20I 4. június 1 .

4. felkéri a polgáľmesteľt az e|őterjesztés 2, szźnnű mellékletét képezłĺ Kaĺdos-Erđődi
Zsolttal tanácsadói tevékenysé g e||átására megkötött megbízási szerzódés módosításának
a|áírására..

Felelős: polgármester
Hatańdő: 20I 4.június 1 .

A döntés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Szervezési és Képviselői Iľoda

A lakosság széles körét érintő d<ĺntések esetén az előteqesztés előkészítőjének javaslata a
közzététe| módjáľa: honlapon kozzé kell tenni



. . . . /20 | 4. (V. 1 6.). szźlmí bizottsági hatźrozat

AYźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja tanácsadói tevékenység el|átásáľa voĺatkoző megbízásí szerzőđés megkötését
Eľdei Antallal f0I4. június l-to| 2014. szeptember 30-ig, bruttó 50.000,- Ft}hő, azaz
ötvenezer foľint/hó megbízási díj összegben.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: Zll4.június 1.

2. felkéri a polgáľmesteľt a határozat 1. pontjában foglalt, az előtetjesztés 3. száríl
mellékletét képezó tanácsadói tevékenység e||átasara vonatkoző megbizási szerződés
megkötésére Erdei Antallal.

Felelős : polg:ĺľmester
Hataľidő: 2014.június 1.

A döntés végrehajtás átvégző szervezetiegység: Szervezési és Képviselői Iľoda

A lakosság széles ktirét érintő döntések esetén az eloterjesztés előkészÍtőjének javaslata a
kozzététel módjaĺa: honlapon közzé kell tenni

Buđapest, 20| 4. május 1 2.

aYźrosgazdá| i Bizottsás elnĺike
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l. ,, r^'0Ątp.5
MEGBÍZÁSI SZERZiDÉs vlonosÍľÁs

Amely létrejcitt egyrészĺő| Budapest Főváľos VIII. keľůilet Jĺízsefoáľosi onkormányzat
(képviseli: Dr. Kocsis Máté polgármester, székhely: 1082 Budapest, Baľoss u. 63 _ 67.,
torzsszźtm: 735715, adőszźlm: |5735715-2-4f, statisúikai számjel: I5735715-84II-32I-0I,
szám|evezető neve: Sberbank Zrt., szźtm|aszźtma: 14100309-10213949-01000006) Megbíző
(továbbiakban: Megbízó),

másľészrőlTeszá,rsz Káľoly (lakóhely: 1081 Budapest, Fiumei tft21-23. VIII. lph.' aďőszźml:

8300102620, születési hely, idő: Budapest, 1949. mźrcius 2., TAJ szĺím: 014729210)
Me gbízott (tovább iakban : Me gb lzott)

együttesen a Felek között az alábbi feltételękkel:

1. Felek rcgzítik, hogy 20|2. mĺíľcius I. és 2014. szepember 30.. kĺjzötti ídősza|<ĺa

megbízási szeruőđést kÓtöttek, melyben Megbíző megbina Megbízottat a
Yáĺosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság elnĺjke részétę tĺjrténő tanácsadói feladatok
e||átáséxal,abizottságelnökévelegyeńetettügyekben.

2. Az I . pontban megjelölt megbízási szevódés 4. pontja az a|źhbíak szerint módosul:

,,Megbízó a jelen szerződés l. pontjában meghatórozott feladatok elvégzéséért bruttó
205.000.- Ft/hó, azaz bruttó kétszázötezer forint/hó megbízási díjat fizet a
teljesítésigazolást kovető ]5 napon belül. Teljesítés igazolósára a Polgármester
jogosult a Bizottság javaslata alapján, A kffizetés módja.. kźszpénz házipénztár útján.,,

3. Felek ňgzítik, hogy az 1. pontban megjelölt megbízási szerződés további pontjai
v áIto zatlanul maĺadnak.

4. Je|eĺ szerződés módo sitás 2014. június l. napjátől hatályos.

Szeruóđo felek jelen szerződést elolvasták, érte|meńék, és mint akaratukkal mindenben
megegyezőt4péIdtnybarl jővźhagyólagírtźka|á.

Budapest,20|4. május

Budapest Fővĺíľos VIII. keľĹilet

Józsefu aľosi onkorm ány zat

képviseletében

Dr. Kocsis Máté

polgiírmester

Megbizől

Teszátsz Karoly

Megbízott

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza



Jogi szempontból ellenj egyzem:
fumĺín Edina

jegyzł5
nevében és megbízásából

dt.Mészźr Eľika
a\egyző

Fedezet: Amegbízási díj feđezete a 11101cím VPB keľet 2014. e|őírźnyzaton biztosított.

p énzngy ileg ell enj e gyzem :

Paľis Gyulané
péĺungyíigyosztá|yvezető
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MEGBIZASI SZERZODES MODOSITAS

Amely létrejött egyrészro| Budapest F'őváľos VIII. kerůilet Jrózsefváľosi onkormányzat
(képviseli: Dľ. Kocsis Máté polgáľmester, székhely: 1082 Budapest, Baľoss u.63 _ 67.,
torzsszźlm: 735715, adőszám: 15735715-2-42, statisztikai szĺĺmje|: 15735715-841I-32I-0I,
számLevezető neve: Sbeľbank Zľt,, számlaszáma: 14100309-10213949-01000006) Megbízó
(továbbiakban : Me gbízó),

másrészről Kaľdos.Eľdődi Zsolt (lakóhely: 1088 Budapest, Vas u. 12.III. em. 2,, adószám:
8353482738., születési hely, idő Nagyvźlrad, 1963. október 13., TAJ szźĺn: 105337344)
Megbízott (továbbiakban : MegbÍzott)

e gyiitte s en a F el ek kozött az alábbi feltéte l ekke 1 :

1'. Felek rogzítik, hogy 2011. miírcius 2. és 20|4. szeptember 30. k<lz<ltti időszal<ta
megbízási szerzőďést kötöttek, melyben Megbiző megbína Megbizottat a
Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elnöke tészére történő tanácsadói felađatok
e||átásáva|,abizottságelnökévelegyeztetettügyekben.

2. Az 1. pontban megjel o|t megbizási szerzođés 4. pontja az a|ábbiak szerint módosul:

,,Megbízó a jelen szeľződés I' pontjában meghatórozott feladatok elvégzéséért bruttó
120.000,- Ft/hó, azaz bruttó százhúszezer forint/hó megbízási díjat fizet átutalással a
teljesítésigazolást követő I5 napon beĺal Megbízott oTP Bankrlál vezetett 1I773085-
09684232 szómú banlrszámlájára. Teljesítés igazolására a Polgármester jogosult a
B izotts ág j av as l at a al apj án','

3. Felek rogzítík, hogy az 1. pontban megjelölt megbízási szerzőďés további pontjai
váItozat|anll'lmaľadnak.

4. Ję|en szerződés módosítźs}}Ił.junius I. ĺapjátőI hatályos.

Szęrzóđo felek jelen szerződést elolvasták, érte|mezték' és mint akaratukkal mindenben
megegyezőt 4 pé|darrybaĺ jővthagyólag írtě/r. a|á.

Budapest,2014. május

Budapest Főváros VIII. keľĹilet

Józsefuarosi onkoľmányzat

képviseletében

Dr. Kocsis Máté

polgármesteľ

MegbÍzó

Kardos-Erdődi Zsolt

Megbízott

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza



Jogi szempontból ellenj egyzem:
Rimán Edina

jegyző
nevében és me gbizásáb őI

dr. Mésziíľ Eľika
aljegyző

Feđezet: Amegbízási díj fedezete a 11101cím VPB keret e|őirźnyzaton biztosított.

pénziigyi le g e||eĺj e gy zem:

Paľis Gyulané
p énzngy i lj:gy o sztźiyv ezeto
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MEGBÍZÁSI SZERZoons

amely létrej ött egyľészľől
Budap est ľ'őváros VIII. Keľület Józsefu áľosi onk ormźny zat
képviseli: Dľ. Kocsis Máté polgármester
székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63 _ 67.
adő szátm: I 57 3 57 I 5 -2 - 42
KS H stati s ztikai szánj el : I 57 3 5 7 I 5 -8 4 | I -3 2 I -0 I
törzskönyvi azonosító szźĺrl: 7 3 57 15

továbbiakban mint Megbízó,

másrészľől
Eľdei Antal
sziiletési hely, idő: Budapest, I99I.07.2l.
lakcím: 1039 Buđapest, Zemplén Győzőu.I.
adősztm: 8454913025
bankszáml aszźlm: I 17 7 3030 -I39 427 33
TAJ szám: 044 087 065
továbbiakban mint Megbízott
között a maí napon az a|źhbi feltételekkel :

1. A Megbízó a Vaľosgazdá,Ikodási és Pénztigyi Bizottság ....'12014. (V.16.) számu
hatfuozatábarl megfogalmazott javaslata alapjěn megbízza a Megbizottat a
Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elnĺĺke részére történő tanácsadói feladatok
e||átásźpal,abizottsźryelnĺikévelegyeztetettegyediügyekben.

A Megbízott feladatkörébe tartozik a bizottság feladat-, és hatáskörébe tartoző
döntések előkészítéséhez és végrehajtásához szükséges szakmai tanácsadás a Budapest
Fővĺíĺos VIII. Kerület Józsefuĺíľosi onkormanyzat Képviselő-testület és Szervei
Szewezetí és Míiködési SzabáLyzataĺőI sző|ő 25l20I3, N.27.) onkormźnyzati rendelet
4.szźmtmellékletébenmeghataľozotttémaköľökben.

2. A Megbízott a megbízást elfogadja. K<jtelezettséget vállal aľra, hogy megbízotti
teendőít a hatályos jogszabáIyi rendelkezések kĺizött a Megbíző érdekeinek
ťrgyelembe vételével látja e|, A feladate||átásźhoz szĹikséges Képviselő-testiileti és
bizottsági előterjesĺéseket a Szervezési és Képviselői [roda binosítja szźtmźtĺa
megfelelő iđőben.
A Megbízott a tanácsadói feladataít a Yáĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság
szétmára ľészben íľásban, részben szőbarl teljesíti.

3. MegbízoÍt kijelenti, hogy a szerződésben meghataľozott feladat e||átásáĺa alkalmas és
megfelelő szaktudással ľendęlkezik.
Megbízott a megbízást felelősségteljesen k<iteles ellátni, a szeruőđés teljesítése során
fudomásĺíľa jutott adatokat, információkat kizáĺő|ag a Megbiző jőváhagyásáva|
hozhatja haľmadik szemé|y vagy hatóság tudomásĺáľa'

4. lĺ4egbíző a jelen szerzőđés 1. pontjában meghatározott feladatok elvégzésééľt bruttó
50.000,- Ft/hó, azaz <itvenezer forint/hó megbízási díjat ťlzet átutalással a
teljesítésigazo|ást kĺjvető 15 napon belül Megbízott oTP banknál vezetett,1|773030-
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13942733 szźlmu bankszámlájata. A teljesítésigazo|ásra a Yźrosgazđálkodási és

Pénziigyi Bizottság javaslata alapjźn a polgáľmester jogosult.

5. Felek jelen megbízźsi szerzőđést hatĺíĺozott iđőre kdtik, 2014. június 1. napjával lép
hatáIyba és 20| 4. szeptember 3 0-ig szól.

6' Jelen megbízési szeruodést bĺáľmelyik fél 15 napos hataľidővęl felmondhatja.

7 ' A jelen megbízási szeľzódésben nem szabáIyozott kérdésekben a Ptk' ľendelkezései
irányadóak.
Felek a jelen megbízási szeľződésből eľedő vitás kéľdéseket elsősorban békés módon,
közös egyeztetéssel kísérlik meg rendezni. Annak eredménýelensége esetén fordulnak
az źita|źnos szabályok szerint hatáskĺĺľrel és illetékességgel ľendelkező bírősághoz.

8. Szerzódő felek jelen szerzodést elolvastfü, értelmezték, és mint akaľatukkal
mindenben me ge gy ezot j őv źhagy őIag írtźk a|á.

Felek a jelen 2 oldalból és 8 pontból álló, 4 péIdarryban készült szerzodést elolvasták,
érte|mezték, és mint akaľatukkal mindenben megegyezőt, jóvthagyőIagírtźlka|á.

Budapest,2014. május

Budapest Fővaros VIII. keľĹilet
Józsefu aľo si onkorm ány zat

képviseletében
Dr. Kocsis Máté

polgĺírmester
Megbizől

Jogi szempontból ellenj egyzem:
Rimrán Edina

jegyző
nevében és megbizásábő|

Erdei Antal
MegbÍzott

dr. Mészar Erika
aljegyző

Fedezet: Amegbízási díj fedezęte a 11 101cím VPB keret előírtnyzaton biztosított.

pénzügyileg ellenj egyzem:

Páľis Gyulané
pénnigyiigyosztáIyvezető
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