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Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuaľos onkormányzatKépviselő-testĹiletének

Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság f- Ąv1 ,/.ł. .'. .Ý- .lsz. napirend

ELŐTERJESZTEs

a Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság 2014. augusztus ll-ei üléséľe

Táľgy: Javaslat Harkály Gyöngyi tanácsadói tevékenységének 2014. július havi teljesítés
igazol'źsáta

Előterjesztő: Soós György, Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elnĺjke
Készítette: Pálka Dóra, Szeľvezési és Képviselői Iľoda
Leíľó: Pálka Dóra

A napirendet nyílt ülésen kell táľgyalni'
A dönté s elfo gadásah oz e gy szeru szav azattobb s é g szfü s é ge s.

Me1léklet: 1 db július havi beszámoló

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Előzmények

A Budapest Fővaľos VIII. KeľĹilet Józsefuaľos Önkormtnyzata a Yźiosgazdálkodási és

Péĺtzngyi Bizottság I8I|20I4. (II.24,) számú hattrozatźnak 7' pontjában megbízta HarkáIy
Gyöngyit (továbbiakbanMegbízott), hogy aYárosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság eln<ike,

Soós György részéte töľténő tanácsadói feladĺokat ellássa, és vele egyedi ügyekben
egyeztessen. A megbízźsi szeruődés 2014' marcius I. napjával lépett hatéiyba, és 2014.
szeptember 30-ig szól.

II. A beteľjesztés indoka

A Megbízott feladatkörébe ártozik a bízottság feladat., és hatáskörébe tartozó döntések
előkészítés éhez és végrehajtásához szĹikséges szakmai tanácsadás.

III. Tényállási adatok

A szeruődést a Megbízott ajelen előterjesztés mellékletét képező dokumentum a|apjźn20|4.
július I. és 2014. július 31. közcitti időszakban megfelelően teljesítette, ezért javaslom a
telj esítés igazolás elfo gadását.



Iv. A diĺntés taľtalmának ľészletes ismertetése

Javaslom, hogy a Yáĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság fogadja eI az előterjesztés
mellékletét képező beszámolót,továbbá Harkály Gyöngyi 2014. miĺrcius I. napjźńő| hatályos
szeruődése, és a fent hivatkozott önkormányzati rendelkezés alapjźn a polgármestet írja aIá a

teljesítés igazolást.

Nevezett szerződés 4. pontja tekintetében a teljesítés igazolásáta a Vaľosgazdálkodási és

Pénnlgyi Bizottság javaslata a\ap1źn a polgármester jogosult.

V. A diintés célja, pénziigyi hatása

Amennyiben a Viáľos gazdá|kodási és Pénziigyi Bizottság elfogadj a az előteqesztés mellékletét
képező beszámolót, nevezett szerzőđés aIapján a Megbízott az e|végzett tanácsadói
tevékenységéľt bruttó 50.000,- Ft/hó, azaz ofrenezer forint/hő megbízási díjban részesül,
átutalással a teljesítésigazolást kĺjvető 15 napon beltil, a Megbízott á|ta| megadott
bankszámlasztlmĺa.

Amegbízási díj fedezete a 11101cím VPB keľet e|őhźnyzaton biztosított.

VI. Jogszabályi kiiľnyezet

A Budapest Fővaľos VIII. keľület Józsefuáľosi onkormźnyzat Képviselő-testületének a

Józsefuarosi Önkoľmźnyzat 2014. évi kĺlltségvetésről sző|ő 3l20I4. (I. 13.) clnkorményzati
rendeletę 17' $ (3) bekezdés a) pontja szerint: ,,(3) A képviselő-testť'ilet állandó bizottsógainak
rendelkezésére álló keret havi bľuttó összege:

a) a Városgazdálkodási és Pénzügli Bizottság ].088 e Ft

(4) A (3) bekezdés szeľinti keret kizórólag a bizottság munlrajához, a döntéshozatal
elősegítéséhez szĺilrséges tanácsadói tevékenység díjazásárafoľdítható','

A Képviselő-testĹilet és Szervei Szervezeti és Működési Szabá|yzataÍő| sző|ő 2512013' (v'
27.) önkoľmányzati rendelet 4. szźtmt mellékletének 1.3.15. pontja szeľint ,javaslatot tesz -
a kulan rendeletben meghatórozott osszeg erejéig - afeladat- és hatáskorébe tartozó dantések
előkészítéséhez és végrehajtósóhoz szülrséges esetenkénti vagł az adott kaltségvetési év végéig
terjedő tanácsadási tevékenység ellátĺźsĺira és egyéb tevékenységek díjazósára, társadalmi
(civil) szervezetek támogatására, valamint ezen tevékenységek teljesítés igazolósának és

tdmogatás ok el számolós ának elfo gadás ára.,,

A Vaľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság |8|1201'4, (II.24.) szánu hatźrozatźnak 7.

pontj ában hagyta jőv á Haľkály Gyöngyi tanácsadói szerződésének megkötését.

Kérem aTisúelt Bizottságot, hogy a mellékelt hatarozatĺ javaslatot szíveskedjen elfogadni!



Hltározatĺ javaslat

, ., , . .12014. (VIII.1 1.). számú bizottságihatźrozat:

A Vaĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ťrgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásra Haľkáty Gyĺingyivel kdtött megbízási szetzođés teljesítés igazo|ásźń

20 I 4. j úlius | -tőI 20 | 4 . j úlius 3 1 -i g terj ed ó iďő szak'ra.

2. felkéri a polgrármestert a hatánozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazo|ás a|áírásźna.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő : 201 4. augusztus 26.

A dcintés végľehajtásźtvégző szervezeti egység: Szęľvezési és Képviselői Iroda

A lakosság széles körét éľintő dijntések esetén az előteľjesztés előkészítőjének javas|ataa
kozzététe| mó dj ráľa : honl apon kozzé kell tenni

Budapest, 2014. augusztus 7.
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Beszźlmo1ó

aJőzsefvárosiÖnkoľmtnyzatVarosgazdálkodásiésPénzĹĺgyíBízottságźnak
20 I 4, j úli us hóban v égzeLL taľráĺ;sacltii te v ékerry ségľől.

A Józsefulárosi onkotmányzat (székhely: 1082 Budapest, Baross u' 63-67. képviseli:Dr
Kocsis Máté polgáľmester), mint megbízo és Haľkály Gycingyi, mint megbízott kozott
megbízási szetzőďésjött létre aYźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság melletti tanácsadói
feladatok, a bizottság elnĺikének munkája segítésére. A megbízás táĺgyźlban a megbiző
részéro| utasítás adásźľa jogosult: Soós Gyöľgy elnĺik.

2014. maľcius 1-től a megbízást folyamatosan látom el. A bizottsági ülésekęn, az oÍt táĺgya|t
napirendek előkészítésében ľészt veszek. zll4.július hóban feladataimat az altlbbíak szerint
láttam el:

Részt vettem az a|ábbi Bizottsági Ülések előkészítésében:,

2014.július 16.

2014.július 21.
f)I4.július 28.

Konzultáltam elnĺik úrral a bizottság elé keľülő anyagokľól, azokat véleményeńem,
személyese n részt vettem az üléseket mege|oző szakmai egyeztetéseken.

A Bizottság Ülésein való részvétel:
Személyesen ľészt vettem a Bizottság:

zll4.július 16.

20|4.július 2l.
20|4.jú1ius 28.

A fentiekben foglaltaknak megfelelően a táľgy szerinti részteljesítést, kérem a Megbíző
fogadja el.

t\LIl,tl t- r,t I 'Wr\"\ UvV 
^,."Budapest, 2014. augusztus 04.

Haĺkály Gyöngyi


