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Tárgy: Javaslat Tęszźtsz Károly tanácsadói tevékenységének 2014. június havi teljesítés
igazo|źsára

Előteľjesztő: Soós Gycirgy, Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elnöke
Készítette: Pálka Dóra, Szervezési és Képviselői Iroda
Leírőz Pálka Dóra

A napiľendet nyílt ülésen kell tĺĺľgyalni.
A dönté s elfo gadás áho z e gy szerú szav azattobb s é g szfü sé ge s.

Melléklet: 1 db junius havi beszámoló

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság!

I. Előzmények

A Budapest Főviíros VIII. KerĹilet Józsefuaros Önkormźnyzata a Yárosgazdálkodási és

Pénzügyi BizoÍtság 1457120|1. (IX. 28,) szźnrlű hatánozatában megfoga|mazott javas|ata

aLapjźn megbínaTeszźrsz Karolyt (továbbiakban Megbízott), hogy aYáĺosgazdálkodási és

Péĺlzngyi Bizottság elnöke, Soós György részére történő tanácsadói feladatokat ellássa, és

vele egyedi ügyekben egyeztessen, A szerződés módosítását aYttrosgazđálkodási és Pénzügyi
Bizottság a |8|l20I3. (II. 25.) szźtműhatźtrozatźnak 3. pontjában hagýa jővá'20l3. december
31-ig. Az Megbízott tanźrcsadásaľa Soós Gyöľgy elnöknek, fe|adatai jogszenĺ e||átása
érdekében december 31-ét kcjvetően is sztiksége volt, ezért aMegbizott megbízási szerzóđését
aYárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság a I44ll20I3. (XII.20.) száműhatározatźnak2.
pontjában f014. februláľ 28-ig meghosszabbította. Tekintettel atÍa) hogy a MegbizotÍ.
tanácsadói tevékenységére 2014. februaľ 28-át kovetően is sztikség van, javasolható volt
megbízási szerzódésének meghosszabbítása 2014. szeptember 30-ig, amelyet a VPB
I8|l20I4. (II,24.) szźtmuhatźlrozatźnak 1. pontjábanhagyott jővá. A Városgazdálkodási és

PénzĹigyi Bizottság 55312014 (V.16.) szźlmthatćrozatábanhagýajóvá Megbizott megbízási
đijának bruttó 205. 000 Ft/lró ĺisszegre töľténő módosítását.

II. A beterjesztés indoka

A Megbízott feladatkörébe l'artozik a bizottság feladat-, és hatásköľébe tartoző döntések
előkészítéséhez és végrehaj tásához sztikséges szakmai tanácsadás.
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III. Tényállási adatok

A szerzóđést a Megbízollajelen előterjesztés mellékletét képez(5 dokumentum alapjźn2014,
június |. és 2014. június 30. közĺjtti időszakban megfelelően teljesítette, ezért javaslom a

telj esítés igazo|ás elfo gadását.

IV. A dtintés taľtalmának ľészletes ismertetése

Javaslom, hogy a Varosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság fogadja eI az előterjesztés

mellékletét képező beszámolót,tovźtbbáTeszźrsz Kaľoly 2012. marcius 1. napjától hatályos

szerzőđése, éS a fent hivatkozott tjnkoľmtnyzati rendelkezés alapjan a polgáľmester íqa a|á a

teljesítés ígazolást.

Nevezett szeruodés 4. pontja tekintetében a teljesítés ígazo|źsára a Varosgazdálkodási és

PéĺungyiBizottsźą javaslataalapjtnapolgĺĺrmester jogosult'

V. A dtintés céIja, pénzüryi hatása

Amennyiben a Varosgazdźikodási és Pénzügyi Bizottság elfogadja az e|óteqesztés melléklętét
képező beszámolót, nevezett szerződés a|apjźn a Megbízott az elvégzett tanácsađói

tevékenységért bruttó 205.000,- Ft/hó, azazkétszźnotezer foľint/hó megbízási díjban részesül,

hazipérlztarban töľténő készpéĺukifizetéssel a teljesítésigazo|ást ktjvető 15 napon belül.

Amegbizási díj fedezete a 11101cím VPB keľet e|oirźnyzaton biztosított'

VI. JogszabályÍ kłiľnyezet

A Budapest Fővaros VIII. keľület Józsefuráľosi onkormźnyzat Képviselő-testĹiletének a
Józsefuarosi onkormźnyzat 2014. évi költségvetésről sző|ő 312014. (II. 13') önkoľmźmyzati
rendelete 17. $ (3) bekezdés a) pontja szeľint: ,'(3) A kepviselő-testület álląndó bizottságainak
rendelkezésére álló keret havi bľuttó osszege:

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

(4) A (3) bekezdés szerinti lĺeret kizáróĺag a bizottság munkájdhoz, a dantéshozataĺ
e l ő s e gít é s é he z s züla é ge s t ąnác s a dó i t ev ékeny s é g díj az ó s áľ a for díthat ó.''

A Képviselő-testület és Szervei Szewezeti és Mrĺködésí SzabáIyzatźxő| szőlő 2512013. (V.
27.) ĺjnkormźnyzati rendelet 4. számił mellékletének 1.3.15. pontja szeriĺt ,javaslatot tesz -
a kalan rendeletben meghatározott összeg erejéig _ afeladat- és hatáskorébe tartozó datések
előkészítéséhez és végrehajtósához szüIrséges esetenlűźnti vagł az adott költségvetési év végéig

terjedő tanácsadási tevékenység ellátósára és egłéb tevékenységek díjazására, társadalmi
(civiĺ) szervezetek támogatásóra, valamint ezen tevékenységek teljesítés igazolásának és

tómo gat ások elszámolás ának elft gadás óra',,

A Varosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság l8ll20|4. (II.24.) szźlmt haÍźlrozatźnak 1.

pontjában hagyta jóváTeszźttszKaľoly tanácsadói szerzóđésének hosszabbítását.

A Vaľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság 55312014 (V.16.) szźtmíhatfuozatábanhagýa
j őv á T e szźrsz Karoly tanác s adói szeruó désének mó do s ítását.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a mellékelt hataĺozati javaslatot szíveskedjen elfogadni!



Határozati javaslat

. . . . . . l20I 4. (VII.2 1 .). számú bizottsági hatźrozat:

A Vĺĺľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásra Teszársz Kaľollyal kdtött megbizásí szerzoďés teljesítés igazolásźi
20| 4. j únius 1 -j étől 20I 4. j únius 3 O-ig terj ed ő idoszal<ra.

2. felkéri a polgĺĺrmestert a hattrozat 1. pontjában foglalt teljesítés ígazolás a|áítására'

Felelos: polgármesteľ
Hatarido: 20I 4. augusztus 5.

A d<jntós végrehajtásźtvégző szervezeti egység: Szervezési és Képviselői Iľoda

A lakosság széles kcirét érintő dĺjntések esetén az előterjesztés előkészítőjének javaslata a
kozzététe| módjáľa: honlapon kozzé kelltenni

Budapest, z)I4.június 1 6.

és Pénzügyi Bizottság
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BESZÁMoLó

a Józsefvá rosi onkormá nyzat Vá rosgazdá |kodási és Pé nzÜgyi Bizottságána k

2014' j ú n i u s h ó na pba n végzett ta ná csadói tevé l<e nységrő|.

A Józsefvárosi onkormányzat (székhely: 1082 Budapest, Baross u.63-67.

képviseĺi: Dr. Kocsís Máté polgármester), mint megbízó és Teszársz Káro|y, mĺnt

megbízott kozott megbízási szerződés jött |étre a Városgazdá|kodási és PénzÜgy

Bizottság melIetti tanácsadóĺ feladatok, a bizottság eInökének munkája

segítésére. A megbízás tárgyában a megbízó részérő| utasítás adására jogosu|t:

Soós György e|nök.

20If, március 1- től a megbízást fo|yamatosan |átom eI. A bizottsági tilése|<en ,

az ott tárgya|t napirendek előkészítésében részt veszek.2014. június hónapban

fe|adataim at az a|ábbiak szerint láttam e|:

Részt vettem az a|ábbi Bizottsági Ü|ések e|őkészítésében:,

201'4.június 2.

201"4'június 1'1..

2014.június 16.

20t4.június 23.

70L4,június 25.



Konzu|táltam elno|< úrral a
vé|eményeztem, személyesen

egyeztetéseken.

bizottság elé

részt vettem az

kerti|ő anyago|<ról, azol<at

ű|éseket mege|őző szakmai

A Bizottság Ülésein való részvéte|:

Szemé|Vesen részt vettem a Bizottság:

2ot4,június 2.

2ot4.június 11,

201'4,június 16.

2ot4,június 23- i ü|ésein'

A fentiekben fog|a|taknak megfe|e|ően

Megbízó fogadja e|.

Budapest, 201,4.1.4.

a tárgy szerintĺ részte|jesítést, kérem a
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Teszá.rsh W$ro|y
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