
Budapest Főváros VIII. keľiilet Józsefuaros onkormźnyzat Képviselő-testĹiletének
Y árosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság

2 ,)'.*,'napiľend

ELOTERJESZTES

a Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság 20|4. november ĺ.0-i ĺiléséľe

Táľgy: Javaslat Harkály Gyöngyi tanácsadói tevékenységének 2014. szeptembeľ havi teljesítés
igazoIására

Előteľjesztő: Soós György, Yźrosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság elnöke
Készítette: Pálka Dőra, képviselői ľeferens

A napirendet nyilvĺĺnos tilésen kell targyalni.
A dö nté s e l fo gadásĺáh oz e gy szeru szav azaĹtobb s é g s ztik sé ge s.

Melléklet: 1 db szeptember havi beszámoló

Tisztelt Váľos gazdálkodási és Pénzü gyĺ Bizotts ág!

I. Tényállás és a diintés tarta|mának részletes ismeľtetése

A Budapest Fővaľos VIII. Kerület Józsefuaľos onkormányzata a Városgazdálkodási és
Pénzügyi Bizottság |8112014. (II.24') szźmluhatźlrozatźnak 7. pontjában_ amely nyilvanvaló
névelírás miatt avPB 25612014. (III.10,) száműhatározatával kijavításľa keľült _ megbizta
Harkály Gyongyit (továbbiakban Megbízott), hogy a Vaľosgazdálkodási és Pénzngyi
Bizottság elnöke, Soós György Észére történő tanácsadói feladatokat ellássa, és vele egyedi
ügyekben egyeztessen. A megbízźsi szerzoďés2014. maľcius 1. napjával lépett hatályba, és
2014' szeptembeľ 30-ig szól.

A szerzőđést a MegbízoÍt ajelen előteľjesztés mellékletét képező dokumentum a|apján2014.
szeptember I. és 2014. szeptember 30' közötti időszakban megfelelően teljesítette' ezért
javaslom a teljesítés igazo|ás elfogadását.

Nevezett szerződés 4. pontja tekintetében a teljesítés igazolásćra a Yźrosgazdá|kodási és
Pénzlůgyí Bizottság javaslata a|apján a polgármester jogosult, erľe való tekintettel javaslom,
hogy a polgármester írja alá a teljesítés igazolást.

II. A beteľjesztés indoka

A Megbízott feladatköľébe tartozik a bizottság feladat-, és hatáskörébe tartozó döntésęk
előkészítés éhez és végľehajtásĺĺhoz szĺikséges szakm ai taĺńcsadás.



III. A diintés célja' pénzügyi hatása

Amennyiben a Vaľosgazdá|kodźsi és Pénzügyi Bizottság elfogadja az előteqesztés mellékletét
képezł5 beszámolót, nevezett szeruóďés alapján a Megbízott az elvégzeÍt tanácsadói
tevékenységért bruttó 50.000,- Ft/hó, azaz otreĺezęr forintlhő megbízási díjban részesül,
átutalással a teljesítésigazo|ást kĺjvető 15 napon belül, a Megbizott á|ta| megadott
bankszámlaszámĺa.

Amegbízźlsi đíj fedezete a 11101cím VPB keľet előirźnyzaton biztosított.

IV. Jo gszabályĺ ktirn y ezet

A Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuaľosi onkormźnyzat Képviselő-testületének a
Józsefuárosi Önkormtnyzat 2014. évi költségvetésről sző|ő 3l20t4. (I. 13.) önkormźnyzati
rendelete 17. $ (3) bekezdés a) pontja szerint: ,,(3) A képviselő-testület állandó bizottságainak
ľendelkezésére áĺló keret havi bruttó osszege.,

a) a Városgazdálkodási és Pénzügli Bizottság 1.088 e Ft

(4) A (3) bekezdés szeľinti keret kizárólag a bizottság munkájához, a dantéshozatal
elősegítéséhez szüĺ<séges tąnácsadói tevékenység díjazásárafordítható.,'

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Mtĺködési Szabá|yzatárőI sző|ő 3612014. (XI.
06.) ĺlnkoľmányzati ľendelet 7. számt mellékletének 1.4.6. pontja szerint: ,,ĺ)nkoľmányzati
érdekből, rendkívüli sürgősség esetén glakoroĺhatja a Képviselő-testület osszes nem
kizárólagos _ átruházható _ hatáskorét,'

A Vrárosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság I8I|20I4. (II.24.) szźtmu határozatának 7.
pondában hagyta jővá'Haľkály Gyöngyi tanácsadói szęrződésének megktitését.

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



Határozati javaslat

.,, . . . l 20 l 4. (XI. 1 0.). szźlmű bizottsági hattrozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcint, hogy

1. javasolja clfogadásra Haľkály Gyöngyivcl kötött megbízósi szeruődés teljesítés igazolósát
20 | 4 . szeptembeľ | -tő| 20 I 4, szeptember 3 0-i g terj edő idő szakľa.

2' fe|kéri a polgármesteľt a hatźrozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazolás aláirására.

Felelős : polgiíľrnesteľ
HattLridő: 201 4. novembeľ 25.

A döntés végrehajtás átvégzrc szervezetiegység: Szervezésiés Képviselői Iľoda

A lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztés ęlőkészítőjéĺek javaslata a
közzététe| módjaľa: honlapon kozzé kelltenni

Budapest, 2014. novembeľ 6.

és Pénzügyi Bizottság
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Reszámo1ó

a J ő zsefv źło si o nkorm ány zat V áro s g azdálko dási é s P énzügy i Bizottságtnak
f0 1 4 . szcptcmbcľ hónapban v ć,gzctt tanócsadói tcvékenysé gľő 1.

A Józsefuaľosi onkoľmányzat (székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67, képviseli dr Kocsis
Máté polgármester), mint megbíző és Harkály Gyöngyi, mint megbizott kozött megbízási
szerzodésjĺitt létre aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság melletti tanácsadói feladatok,
a bizottság elnĺjkének munkája segítéséľe. A megbízás tźrgyźtban a megbiző részéro| utasítás
adásźna jogosult: Soós Gyoľgy elnĺik.

20T4' mĺĺľcius I-tő| amegbízźst folyamatosan látom el. A bizottsági üléseket7, az otttáĺgya|t
napirendek előkészítésében részt veszek. 2014. szeptember hóban fe|ađataimat az a|ábbiak
szerint lźttam e|:

Ré szt vettem az a\źhbi Bízottsási Ül e sek el őké s zíté s éb en : .

Z)I4.szeptember 1.

2014. szeptember 5.

2}I4.szeptember 29.

Konzultáltam elnök úrral a bizottság elé keľülő anyagokľól, azokat véleményeztem,
személyese ĺ r észt vettem az üléseket mege|őző szakmai e gyeztetéseken.

A Bizottság Ülésein való részvétel:
Személyesen részt vettem a Bízottság:

2014. szeptember 1.

2014. szeptember 5.

2014.szeptember.29.

A fentiekben foglaltaknak megfelelően a tárgy szetinti részteljesítést, kérem a Megbíző
fogadja el.

Budapest, 20I 4.nov ember. 6.

Haľkály Gyöngyi


