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ELOTERJESZTES

a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 20|4. augusztus 11.eĺ ülóséľe

Tárgy: Javaslat Teszársz Károly tanácsadói tevékenységének 2014. július havi teljesítés
igazo|ására

Előterjesztő: Soós Gyöľgy, Vrĺrosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság elnöke
Készítette: Pálka Dóra, Szervezési és Képviselői Iroda
Leíró: Pálka Dóra

A napirendet nyílt ülésen kell trírgyalni'
A dĺinté s elfo gadás ah oz e gy szeru szav azattobb sé g szĹiks é ge s.
Melléklet: 1 db július havi beszámoló

Tisztelt Váľosgazdá|kodási és Pénzĺigyi Bizottság!

I. Előzmények

A Budapest Fővĺáľos VIII. Keľület Józsefuĺíľos onkormźnyzata a Yáĺosgazdálkodási és
PénzĹigyi Bizottság 145712011. (x. 28.) szźľrrű hatźrozatéban megfoga|mazotĺ javas|ata
aIapjánmegbínaTeszáĺsz Kaĺolyt (továbbiakbanMegbizott), hogy aYźlrosgazdálkodási és
Pénzúgyi Bizottság elnĺike, Soós Gyöľgy rész&e töľténő tanácsadói feladatokat ellássa, és
vele egyedi ügyekben egyeztessen. A szerzodés módosítását aVarosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság a 18112013. (II.25.) szźmű,határozatźnak 3. pontjábarĺhagyta jővá2013. december
31-ig. Az Megbizott tanácsadására Soós Gyĺiľgy elnöknek, fe|adatai jogszenĺ ellátása
éľdekében december 31-ét követően is sztfüsége volt, ezért a Megbízott megbizási szerződését
aYátosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a I441l20I3. (XII.20.) számtĺhatározatának2.
pontjában 2014. február 28-ig meghosszabbította. Tekintettel ďrÍa) hogy a Megbízott
tanácsadói tevékenységére 20|4. februaľ 28-át kovetően is szĹikség van, javasolható volt
megbízási szerződésének meghosszabbítása 2014. szeptember 30-ig, amelyet a VPB
|8I/20I4, (II,24.) szźlműhatáĺozatźnak 1. pontjában hagyott jővá. A Városgazdálkodási és
Pénzngyi Bizottság 553120|4 (v.16.) szźlm.Úhatźnozatźlbanhagytajóvá Megbízott megbízźsí
díjának bruttó 205.000 Ft/}ró iisszegre történő módosítását.

II. A beterjesztés indoka

A Megbízott feladatkĺiľébe tartozik a bizottság feladat-, és hatásköÉbe tartozó dĺĺntések
előkészítés éhez és végľehaj tásĺíhoz szĹikséges szakmai tanácsadás.
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III. Tényállási adatok

A szerzodést a Megbízott ajelen előterjesztés mellékletét képező dokumentum alapjan 2014.
július I. és 2014. július 31. közĺjtti időszakban megfelelően teljesítette, ezért javaslom a
telj esítés ígazo|ás elfo gadását.

Iv. A diintés taľtalmának ľészletes ĺsmertetése

Javaslom, hogy a Varosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság fogadja e| az előterjesztés
mellékletét képezo beszámolót, továbbáTęszérsz Karoly 2012. maľcius 1. napjától hatályos
szetződése, és a fent hivatkozott ĺinkormányzati rendelkezés a|apjźn a polgármester irja a|á a
teljesítés igazolźst.

Nevezett szerződés 4' poĺtja tekintetében a teljesítés igazolásáta a Vaľosgazdálkodási és
Pénzügyi Bizottság javaslata a|apjan a polgármester jogosult.

V. A diintés célja, pénzügyi hatása

Amennyiben a Vĺĺrosgazdá|kođási és Pénzügyi Bizottság elfogadj a az e|őterjesztés mellékletét
képező beszámolót, nevezett szerzódés alapjźn a Megbízott az elvégzetĹ tanácsadói
tevékenységéľt bruttó 205.000,- Ft/hó, azazkétszézotezer forint/hó megbízásí díjban részesül,
hazipénńarban történő készpéĺu kifizetéssel a teljesítésigazo|źst kĺjvető 15 napon belül.

Amegbízási díj fedezetę a11101cím VPB keľet e|okźnyzaton biztosított'

VI. Jogszabályi kiiľny ezet

A Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuárosi Önkormźnyzat Képviselő-testĹiletének a
Józsefuarosi Önkoľmźnyzat 2014. évi költségvetésľől szőIő 3l2OI4. (II. 13.) ĺinkoľmźnyzati
rendelete 17. $ (3) bekezdés a) pontja szerint: ,,(3) A képviselő-testüIet állandó bizottságainak
rendelkezésére álló keret havi bruttó Ósszege:

a) a Váľosgazdálkodósi és Pénzügłi Bizottság 1.088 e Ft

(4) A (3) bekezdés szerinti keret kizáróIag a bizottság munkójához, a dantéshozatal
elősegítéséhez sziiluéges tanócsadói tevékenység díjazásáľafordítható.,'

A Képviselő-testrilet és Szervei Szervezeti és Mrĺk<idési Szabá|yzatarőI sző|ő 2512013. (V.
27 ') onkormźnyzati ľendelet 4. száĺrń mellékletének 1.3.15. pontja szerint ,javaslatot tesz -a klłlan rendeletben meghatározott Ósszeg erejéig _ afeladat- és hatáskörébe taľtozó datések
előkészítéséhez és végrehajtásához szül<séges esetenkénti vagy az adott kal*égvetési év végéig
terjedő tanócsadási tevékenység ellátásĺźra és egłéb tevékenységek díjazásĺźra, társadąĺmi
(civil) szervezetek támogatósára, valamint ezen tevékenységek teljesítés igazolásának és
támogatás ok els zámolós ának elfo gadás dr a',,

A Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság I8I|20I4. (II.24.) szémú határozatźnak 1'
pontjában hagyta jőváTesztrsz Kaľoly tanácsadói szerzodésének hosszabbitását,

A Varosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság 55312014 (V.16.) szźtmuhatáĺozatábanhagýa
j őv á T eszźn sz Kér oly tanác sadó i szer ző dés ének módo s ítástú.

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



Határozati javaslat

.. . .. .l20I4. rynl.1 1.)' szźmí bizottsági hatáĺozat..

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásra Teszźtsz Kaľollyal kötött megbízási szęrzodés teljesítés igazo|ásźń
f0 I 4. j úlius 1 -j étől 201 4. július 3 1 -ig terj ed ó iďószak<ra,

2. felkéri a polgármesteľt a hatźttozat 1' pontjában foglalt teljesítés ígazo|ás aLáításźľa.

Felęlős: polgármester
Hatlíridő: 2014. augusztus 26.

A döntés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Szervezési és Képviselői Iľoda

A lakosság széles kĺjrét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészítojének javas|ata a
kozzététe|mődjára: honlapon közzé kell tenni

Budapest, 2014. augusztus 4.

a Vaľos i és Pénzügyi Bizottság

rÉszÍrprrB: SzBnvgzÉsI És KÉpvIsELoIIRoDA \t't,
Leĺnr.q.: PÁlxĺ DoRe., SzpRvpzÉsl És KÉpvlspLol IRoDA (,ľĺ...
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BESZAMOLO

a Józsefvá rosi Ön kormá nyzat Vá rosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottságá na k

201.4' jú 
| ĺus hóna pba n végzett ta nácsadói tevékenys{grő|.

A Józsefvárosi önkormányzat (székhely: 1082 Budapest, Baross u,63.67 '

képviseli: Dr. Kocsis Máté polgármester), mint megbízó és Teszársz Káro|y, m.int

megbízott kozött megbízási szerződés jött |étre a Vár.osgazdáĺkodási és Pénztigy

Bizottság me||etti tanácsadói feIadatok, a bizottság eInökének rnunkája

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

Soós György eInök.

2012' március 1.- től a megbízást fo|yamatosan |átom e|. A bizottsági üléseken ,
az ott tárgya|t napĺrendek e|őkészítésében részt veszek,20L4.jú|ius hónapban

fe|adataimat az a|ábbiak szerint |áttam e|:

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

2014. jú|ius 1.6 .

2014. jtilius 21,.

2014. július 28.

Konzu|táltam eInök úrra| a bizottság e|é kerü|ő anyagokróí, azokat

vé|eményeztem, szemé|yesen részt vettem az ü|éseket mege|őző szakmai

egyeztetéseken'



A Bizottság Ülésein va|ó részvéte|:

Személyesen részt vettem a Bizottság:

2014. jú|ius 16.

201.4. jú|ĺus 21. .

2014. jú|ius 28- i ü|ésein.

A fentiekben foglaltaknak megfe|elően a tárgy szerĺnti részte|jesítést; kérem a
Megbízó fogadja e|.

Budapest, 201-4. augusztus 3.
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