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ELOTERJESZTES

a Váľosgazdálkodásĺ és Pénzüryi Bizottság 2014.július 2ĺ..ei ülésére

Tárgyz Javaslat Vas Dávid tanácsadói tevékenységének 2014. jűnius havi teljesítés igazo|ćsétra

Előterjesztő: Soós György, Viáľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elnöke
Készítette: Pálka Dóra, Szervezési és Képviselői Iroda
Leírőz Pálka Dóra

A napirendet nyílt Ĺilésen kell tĺáľgyalni.
A dönté s elfo gadásĺáh oz e gy szera szav azaĹtobb s é g sztiksé ge s.

Melléklet: 1 db junius havi beszámoló

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság!

I. Előzmények

A Budapest Főváľos VIII. Keľület Józsefurĺros onkormźnyzata a Yfuosgazdálkodási és
Pénzügyi Bizottság l8Il20I4. (II.f4.) szźrrru hattlrozatźnak 6. pontjában megbíaa Vas
Dávidot (továbbiakbarlMegbízott), hogy aYźtrosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság elncike,
Soós György részére tcirténő tanácsadói feladatokat ellássa, és vele egyedi ügyekben
egyeztessen. A megbízási szerződés 2014. miĺľcius |. ĺapjáva|' lépett hatáIyba, és 2014.
szeptember 3O-ig szól.

II. A beteľjesztés ĺndoka

A Megbízott feladatkörébe l.artozik a bízottság fe|adat-, és hatáskĺirébe tartozó dcjntések
előkészítés éhez és végľehaj tásához szfü sé ges szakmai tanácsadás.

III. TényáIIási adatok

A szeruődést a Megbízott ajelen előterjesztés mellékletét képező dokumentum alapjźn2}l4.
június 1. és 2014. junius 30. közötti időszakban megfelelően teljesítette, ezért javaslom a
telj esítés igazolás elfo gadását.
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Iv. A diintés tartal.mának ľészletes ismeľtetése

Javaslom, hogy a Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság fogadja eI az előterjesztés
mellékletét képezó beszámolót, továbbá Vas Dávid 2014. maľcius I. napjźúóI hatályos
szerzódése, és a fent hivatkozott önkoľmiínyzati renđelkezés aIapjźn a polgáľmester írja a|á a
teljesítés igazo|ást.

Nevezett szerződés 4. pontja tekintetében a teljesítés ígazolásáĺa a Vĺáľosgazdálkođási és

Pénzügyi Bizottság javaslata a|apjaĺ a polgármester jogosult.

V. A diĺntés célja' pénzůigyi hatása

Amennyiben a Vaľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság elfogadja az előterjesztés mellékletét
képező beszámolót, rĺevezett szerzőđés a|apján a Megbízott az elvégzett tanácsadói
tevékenységért bruttó 50.000,- Ft/hó, azaz otrenezet forintJho megbízási díjban részesül,
átutalással a teljesítésigazolást követő 15 napon belül, a Megbízott á|taL megadott
bankszámlaszámra.

Amegbízási đíj fedezete a 11101cím VPB keret e|óirźnyzaton biztosított'

VI. Jogszabályi kiĺrnyezet

A Budapest Fővaľos VIII. keľĹilet Józsefuarosi onkormźnyzat Képviselő-testtiletének a
Józsefuiáľosi onkormtnyzat 2014. évi köttségvetésről szőIő 3l20I4. (II. 13.) <inkoľmtnyzati
ľendelete 17' $ (3) bekezdés a) pontja szerint: ,,(3) A képviselő-testület óllandó bizottságainak
rendelkezésére ólló keret havi bruttó összege:

a) a Városgazdólkodĺźsi és Pénzügyi Bizottság 1.088 e Ft

(4) A (3) bekezdés szerinti keret kizáľólag a bizottság munkájához, a dontéshozatal
elősegítéséhez szülrséges tanócsadói tevékenység díjazásárafordítható.',

A Képviselő-testiilet és Szervei Szervezeti és Működési Szabźiyzatarő| sző|ő 2512013. (V.
27.) onkorményzati ľendelet 4. szálnű mellékletének 1.3.15' pontja szerint ,javaslatot tesz -
a ktilön rendeletben meghatározott Ósszeg erejéig - a feladat- és hatáskörébe tartozó dantések
előkészítéséhez és végrehajtásához szülaéges esetenk,lnti vagy az adott kbkségvetési év végéig
teľjedő tanócsadósi tevékenység ellátására ,!s egyéb tevékenységek díjazására, tórsadalmi
(civil) szervezetek támogatósára, valamint ezen tevékenységek teljesítés igazolásának és

támo gatás ok el számolás ának elfu gadás ára.,,

A Váľosgazdá|kodási és PénzĹĺgyi Bizottság l8lĺ20|4. (II.24.) szźmru hatźrozatának 6.

pontjában hagyta jővá Vas Dávid tanácsadói szerzódésének megkötését.

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



Határozati javaslat

. . . . . . l 20 I 4 . (VII. 2 1 . ) . szétmu bízottsági határ ozat:

A Y áĺosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottsáry úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásľa Vas Dáviddal kĺĺt<ĺtt megbízási szerződés teljesítés ígazoLásźú 2014.
június 1-jétől \Il4.június 30.ig teľjedő időszak'ra.

2. felkéri a polgáľmestert a határozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazo|ás altńrására.

Felelős : polgríľmester
Hataľidő: 2014. auguszťus 5.

A dĺjntés végľehajtásátvégző szewęzeti egység: Szervezési és Képviselői Iroda

A lakosság széles körét érintő dĺintések esetén az előterjesztés előkészitőjének javas|ata a

közzététe| módjĺĺľa: honlapon kozzé kell tenni

Budapest, 2014.július 14.

i és Pénzügyi Bizottság
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A B udapest Józsefváĺosi onkorm ínyzat Vráros gazdĺílkod ási és Pénzüg yi

B izottság részére végzett tanácsadói tevékenységröl

2014. .Ir'inius hónapban

A Budapest Józsefvárosi tnkoľmányzat ( székhely: 1082 Budapest, Baľoss u.

63-67,; képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester), mint megbÍző és Vas Dávid

mint megbízott között megbízási szerződés jiitt tétľe a Józsefuárosi

onkormányzat Viárosgazdĺílkodĺfu i és PénzĹigyi Bizottság a részé,ĺe történő

tanácsadói fe|adatok, valamint a bizoBság elniikének munkája segítésére.

A megbízás táľgyában a megbízó részértĺl utasítás adására jogosult: Soós

György elniik.

Június hónapban elvéezett feladatok:

f}t 4.M.23. 4. 5 : Tulaj dono s i Hozzajánilás Alfö l d i Utc a

Személyesen ľészt vettem a Bizottság:

2014.M.r1.

20t4.06.ló.

20 14.06.23.. ei ĺilésein.

A fenti ekbe n fog| altaknak me gfelelöen kérem beszámol óm elfogadását.

Budapest 2014.07.06.

Vas Dávid

alĺíírĺís


