
Budapest Főváľos VIII' keľĹil et I őzsefvéros onkorm ényzatKépviBelő-testĹiletének

ELŐTERJESZTÉS

a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2014. szeptember lS-ei ĺĺléséľe

Táľlgyz Javaslat Vas Dávid tanácsadói tevékenységének 2OI4' augusztus havi teljesítés
igazo|ásźra

Előterjesztő: Soós György, Yarcsgazdźikodási és Pénzügyi Bizottság elnöke
Készítette: Pálka Dóra, Szervezési és Képviselői Iroda
Leíľó: Pálka Dóľa

A napirendet nyílt tilésen kell targyalni.
A dönté s elfo gadás áh o z e gy szeru szav azattobb sé g sztĺks é ge s.

Melléklet: 1 db augusztus havi beszámoló

Tĺsztelt VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Előzmények

A Budapest Fővaros VIII. Kerület Józsefuaľos onkormányzata a Yátosgazdálkodási és
Pénziigyi Bizottság I8I|20I4. (II.24.) szźlmtĺ hatźrozatźnak 6. pontjában megbízta Vas
Dávidot (továbbiakban'Megbízott), hogy aYárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság elnöke,
Soós György tészére t<jľténő tanácsadói feladatokat ellássa, és vele egyedi ügyekben
egyeztessen. A megbizási szerzíĺđés 2014. maľcius I' napjáva| lépett hatźl|yba, és f0I4.
szeptember 3O-ig szól.

II. A beterjesztés indoka

A Megbízott feladatkĺirébe tartozik a bizottság feladat-, és hatáskcirébe tartozó döntések
előkészítéséhez és vé grehajtásához szĹikséges szakmai tanácsađás.

III. Tényállási adatok

A szetződést a Megbízott ajelen előterjesztés mellékletét képezó dokumentum alapjarl2014.
augusztus 1. és 2014. augusz|us 31. kcjzötti időszakban megfelelően teljesítette, ezért
javaslom a teljesítés ígazo|ás elfogadását.
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Iv. A diintés Íarta|mának részletes ismertetése

Javaslom, hogy a Viáľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság fogadja e| az előterjesztés
mellékletét képező beszámolót, továbbá Vas Dáviđ 2014. maľcius 1. napjától hatályos
szęrződése' és a fent hivatkozott ĺinkormĺĺnyzati ľendelkezés aIapjźn a polgármester iqa aIá a
teljesítés igazolást.

Nevezett szeruődés 4. pontja tekintetében a teljesítés igazolásátra a Yfuosgazđálkodási és
Pénzngyí Bizottság javaslata a|apján a polgármester jogosult.

V. A dłintés célja, pénziigyi hatása

Amennyiben a ViíľosgazđáIkodási és Pénzügyi Bizottság elfogadja az előterjesztés mellékletét
képező beszámolót, nevezett szetződés a|apján a Megbízott az e|végzett tanácsadói
tevékenységért bruttó 50.000,- Ft/hő, azaz offienezer foríntlhő megbízási đíjban részesül,
átutalással a teljesítésigazo|ást kĺjvető 15 napon belül, a Megbízott áItaI megadott
bankszámlaszźlmĺa.

Amegbízási díj fedezete a l1101cím VPB keret e|oirźnyzaton biztosított.

VI. Jogszabályi kiirnyezet

A Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefulírosi onkormányzat Képviselő-testiiletének a
Józsefuiíľosi onkormźnyzat20|4. évi költségvetésről sző|ő 3l2OI4. (II. 13.) ĺinkormányzati
rendelete 17. $ (3) bekezdés a) pontja szerint: ,,(3) A képviselő-testület állandó bizottsógainak
rendelkezésére álló keret havi bľuttó osszege:

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

(4) A (3) bekezdés szeľinti keret kizárólag a bizottság munkńjához, a dt)ntéshozatal
elősegítéséhez szüIrséges tanácsadói tevékenység díjazósáľafordítható. ''

A Képviselő-testĹilet és Szervei Szewezeti és Mfüödési SzabáIyzattrőI sző|ő 2512013. (V.
27.) ollkormźnyzati rendelet 4. szźmt mellékletének 1.3.15. pontja szenĺt ,javaslatot tesz -ą kĺ;lan rendeletben meghatározott osszeg erejéig _ afeladat- és hatáskbrébe tartozó dÓ:ntések
előhźszítéséhez és végrehajtásához szülrséges esetenkénti vagy az adott koltségvetési év végéig
terjedő tanácsadási tevékenység ellátósóra és eg1léb tevékenységek díjazására, társadalmi
(civil) szervezetek támogatására, valamint ezen tevékenységek teljesítés igazolósónak és
támo gatás ok els zómolás ának elft gadására.,,

A Vĺĺĺosgazdá|koďási és Pénziigyi Bizottság I8I/2014. (II.24.) szźtmű hatźnozatźnak 6.
pontjában hagyta jővá Vas Dáviđ tanácsadói szerzodésének megkĺitését.

Kérem aTiszte|t Bizottságot, hogy a mellékelt hatźttozati javaslatot szíveskedjen elfogadni!



Határozzti javaslat

. . . . . . l 20 I 4 . (IX. 1 5 . ). szálmil' bizottsági hatźr ozat:

A Vaľosgazdálkodási és PénzügyiBizottságúgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásra Vas Dáviddal kĺjtött megbízásí szerződés teljesítés igazo|ását2014,.
augusztus l-jétől 20|4. augusztus 31-ig terjedő időszak<ra.

2. felkéri a polgármestert a hatźlrozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazolás aláírására.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2014. szeptembeľ 30.

A đĺintés végľehajtásátvégzo szewezeti egység: Szervezési és Képviselői Iroda

A lakosság széles kĺjrét érintő dcĺntések esetén az eloterjesztés előkészítőjének javas|ataa
kozzététel módjara: honlapon kozzé kell tenni

Budapest, 2014. szeptember 8.

aYáĺosgazdá| i és Pénziigyi Bizottság
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Beszámoló

A B ud ap e s t J ó zs efu áro si onkoľmán y z:at Y áľ o s gazdä|kad ási é s P énzugy i

Bizottsägľészér.ęvégze"tttanácsadő.itevékenységrol

20 1 4'Augusztus hónaDban

A Budapest Józsęfüáľosi onkoľmányzat (székhely: 1082 Budapest, Baross u.

63.67 '; képviseli: dľ. Kocsis Mŕĺépolgármesteľ), mint megbíző és Vas Dávid

mint megbízottkcizött megbízäsi szerzódésjĺĺtt létľe a Iózsęfuáľosi

on ko rm án y zat Y źĺr os gazd álko d ás i és Pén ztigyi B izotts ttga rés zére tö rténő

tanácsadó.i feladatok, valamint a bizottstlg elnökének munkáj a segítésére.

A megbíz źs tfugytĺban a megb ízó részéről uÍasítás adásźĺ:a jogosult: Soós

Gyĺirgy elnok.

Augusztus hónapban elvégzett feladatok:

f0 1 4,08,22. 4.l. : KözteľĹilet-használati kéľelmek

20l4.08.l I. 4.8.: Kedvezményes béľleti díj

20 1 4. 0 8. 0 4. 2.2,: Teleki piac béľlői kérelmek

A fenti ekb en fo gl altaknak megfelelő en kéľem b eszámo l óĺn e l fogadás át.

Budapest, f014.09.01.

Vas Dávid

a|źńrás


