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Táľgy: Javaslat Harkály Gyöngyi tanácsadói tevékenységének 2014. június havi teljesítés
igazo|ására

Előteľjesztő: Soós Gyöľgy, Yźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bízottság elnöke
Készítette z P á|ka D őta, Szervezési és Képviselői Iľoda
Leírőz Pálka Dóra
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A döntés elfo gadás ĺíh o z e gy szeru szav azattobb sé g szfü sé ge s.

Melléklet: 1 db junius havi beszámoló

Tisztelt Yáľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Előzmények

A Budapest Főváros VIII. Keľület Józsefuríros onkormźnyzata a Városgazdálkodási és
Pénzngyí Bizottság |8Il20I4. (II.24.) számu hatźrozatźnak 7. pontjában megbińa HarkáIy
Gyöngyit (továbbiakban Megbízott), hogy aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elnöke,
Soós György tészéte tcĺrténő tanácsadói feladatokat ellássa, és vele egyedi ügyekben
egyeztessen. A megbízási szęrződés 2014. miárcius 1. napjával lépett hatá|yba, és 20|4'
szeptember 30-ig szól.

II. A beterjesztés indoka

A Megbízott feladatköľébe tartozik a bizottság feladat-, és hatáskörébe tartozó döntések
előkészítés éhez és vé grehaj tásához sztikséges szakmai tanácsadás.

III. Tényállási adatok

A szeruődést a Megbí zott a jeleĺ előterj esztés melléklet ét képező dokumenfum alapjan 2014 .
június I. és 2014. június 30. kĺjz<jtti időszakban megfelelően teljesítette, ezért javaslom a
telj esítés igazolás elfo gadását.
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IV. A dtintés tartalmának részletes ismeľtetése

Javaslom, hogy a Yáĺosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság fogadja el' az előterjesztés
mellékletét képezo beszámolót,továbbá Harkály Gyĺingyi 2014. mĺĺrcius I. napjátő| hatályos
szeruodése, és a fent hivatkozott önkormányzati rendelkezés alapjźn a polgáľmester írja a|á a

teljesítés igazo|ást.

Nevezett szeruőđés 4, poĺtja tekintetében a teljesítés igazo|ásáĺa a Varosgazdálkodási és

PénzugyiBizottság javaslataalap1źnapolgármester jogosult.

V. A döntés célja, pénzügyi hatása

Amennyiben a Vĺírosgazdálkodási és PénzügyiBízottságelfogadja az e|őteqesztés mellékletét
képező besziímolót, nevezett szerzőđés a|apján a Megbízott az e|végzett tanácsadói
tevékenységéľt bruttó 50.000,- Ft/hó, azaz oťvenęzęr foriĺý'Jho megbízási díjban részesül,
átutalással a teljesítésigazo|źst követő 15 napon belül, a Megbízott a|taI megadott

bankszĺĺmlaszźlmĺa.

Amegbízási díj fedezete a 1110lcím VPB keret előirźnyzaton biztosított.

VI. Jogszabályi ktiľnyezet

A Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuláľosi onkormtnyzat Képviselő-testületének a

Józsefuarosi onkormźnyzat 2014. évi költségvetésľől szőIő 3120|4. (II. 13.) önkormźnyzati
rendelete 17. $ (3) bekezdés a) pontja szerint: ,,(3) A képviselő-testület állandó bizottságainak
rendelkezésére álló keret havi bruttó osszege:

a) a Vórosgazdáĺkodási és Pénzügli Bizottsóg 1'088 e Ft

(4) A (3) bekezdés szeľinti keret kizórólag a bizottság munkájához, a dantéshozatal
elősegítéséhez szülaéges tanácsadói tev,ékenység díjazásárafoľdítható.',

A Képviselő-testtilet és Szervei Szervęzeti és Mfüĺjdési Szabá|yzatárő| szóIő 2512013' (V.
27.) onkormźnyzati ľendelet 4. széľĺn,Ú mellékletének 1.3.15. pontja szerint ,javaslatot tesz -
a lailan rendeletben meghatározott osszeg erejéig _ afeladat- és hatóskorébe tartozó dantések
előhćszítéséhez és végrehajtásához szülaéges esetenkénti vagł az adott kt;Itségvetési év végéig
terjedő tanácsadósi tevékenység ellótósára és egyéb tevékenységek díjazására, tórsadalmi
(civil) szervezetek támogatósóra, valamint ezen tevékenységek teljesítés igazolásának és

támo gatós ok elszámolás ának elfo gadás ára.,,

A Yźrosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság I8Il20l4. (II.f4.) sztnĺÍl hatźlrozattnak 7.

pontjában hagyta jőváHarkály Gytingyi tanácsadói szerződésének megkĺitését.

Kéľem a Tisztelt Bizottságot, hogy a mellékelt hatźnozatí javaslatot szíveskedjen elfogadni!



Határozati javaslat

' . . . . . 1201 4. (VII.2 1 .)' számú bizottsági hattrozat:

A Varosgazdálkodási és PénzügyíBízottságúgy dönt, hogy

l' javasolja elfogadásľa Haĺkály Gy<ingyivel kötött megbízási szerzódés teljesítés igazo|ását
20| 4. j únius t -tő| 20 I 4. június 3 O-ig terj edő időszakľa.

2. felkéri a polgiĺrmesteľt a hatfuozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazo|ás a|áírásźra'

Felelős : polgiíľmester
Hataľidő: 2014. augusztus 5.

A döntés végrehajtásźfivégző szervezetí egység: Szervezési és Képviselői Iroda

A lakosság széles köľét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészítojénekjavas|ata a
kozzététeImődjźlra:honlaponkozzékelltenni

Budapest, zll4.június 1 6.

aYárossazdá| és Pénzügyi Bizottság
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Reszźlmo1o

a J ő zsefv źro s i tnkorm źny zat Y ár o sgazďálkodási é s Pénzügyi B izotts ágĺának

f0| 4.június hóban v égzett tanácsadói tevékenységľől.

A Józsefuaľosi onkormányzat (székhely: 1082 Budapest, Baľoss u. 63-67. képviseli:Dr
Kocsis Máté polgármester), mint megbíző és Haľkály Gy<ingyi, mint megbízott kozött
megbízási szerződésjött létre aYźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság melletti tanácsadói
feladatok, a bizottság elnökének munkája segítésére. A megbízéĺs térgyában a megbiző
ńszéről, utasítás adásarajogosult: Soós Gyöľgy elnök.

2014. maľcius 1-től a megbízást folyamatosan látom el. A bizottsági üléseken) az otttźrgyalt
napiľendek előkészítésében ľészt veszek. zll4.június hóban feladataimat az a|ábbiak szerint
láttam el:

Részt vettem az a|ábbi Bizottsási Ülések előkészítésében:.

2014.június 02.
I)I4.június 11.

z)I4.június 16.

z}I4.junius 23.
2014június 25.

Konzultáltam eln<ik ílrua| a bizottság elé kerülő anyagokľól, azokat véleményeztem,
személyesen tésń" vettem az tĺléseket mege|őzo szal<rnai egyeztetéseken.

A Bizottság Ülésein való ľészvétel:
Személyes en tészt vettem a Bizottság:

z)I4.június 02.
zUl4.június 11.

z)I4.június 16.

2014.június 23'
2014.1Ínilsf5.

A fentiekben foglaltaknak megfelelően a tźrgy szennti ľészteljesítést, kérem a }ł4:egbíző

fogadja el.

W"L\\*iv
Budapest, zlI4.július 14.

Haľkály Gyöngyi


