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ELoTERJESZTÉS

a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 20t4; novembeľ 10.ei ülésére

Táľľgyz Javaslat Teszársz Károly tanácsadói tevékenységének 20|4, szeptember havi teljesítés
igazo|ésćra

Előterjesztő: Soós Gyĺirgy, Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elnöke
Készítettez Pálka Dóľa. kénvise!ői referens
Leírőz Pálka Dóra

A napirendet nyilvános ülésen kell taĺgyalni.
A dönté s e l fo gadás áho z e gy szeĺa szav azattobb sé g sztiks é ge s.

Melléklet: 1 db szeptember havi beszámoló

Tisztelt Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a diintés taľtalmának részletes ismeľtetése

A Budapest Fővaľos VIII' Kerület Józsefurĺľos onkormźnyzata a Vĺíľosgazdálkodási és
Pénzügyi Bizottság I457l20I1. (ľx. 28.) számí hatźrozatálban megfoga|mazoÍt javas|ata
a|apján megbina Teszźrsz Káľolyt (továbbiakban Megbízott), hogy a Yźrosgazdálkodási és
Pénztigyi Bizottság elnöke, Soós Gyöľgy részére töľténő tanácsadói feladatokat ellássa, és
vele egyedi Ĺigyekben egyeztessen. A szerződés módosítását a Vĺíľosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság aI8I|20I3. (II' 25.) számilhatźlrozatźnak 3. pontjábanhagyta jővá201'3. december
31.ig. A Megbízott tanácsadástra Soós Gyĺirgy elnöknek, fe|adatai e||źtźsa érdekében
decembeľ 31-ét követően is sziiksége vo|t, ezért a Megbízoít megbizźlsi szerződését a
Yárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság a 144|12013. (XII.20.) számű hatźrozatának 2,
pontjában 2014' februáľ 28-ig meghosszabbította. Tekintettel arta) hogy a Megbízott
tanácsadói tevékenységére 2014. február 28-át k<jvetően is szfüség van, javasolható volt
megbízási szerződésének meghosszabbítása 2014. szeptembeľ 30-ig, amelyet a VPB
l81l20|4. (II.24.) számuhattlrozatźnak 1. pontjában hagyott jóvá. A Vaľosgazdálkodási és
Pénzngyi Bizottság 55312014 (V.16.) számlshatźrozatábanhagytajóvá Megbizott megbizźsi
díjanak bruttó 205.000 Ft/hó ĺjsszegre történő módosítását.

A szerződést a Megbízott ajelen előterjesztés mellékletét képező dokumentum alapjźn2014.
szeptember 1. és 2014. szeptember 30. közĺitti időszakban megfelelően teljesítette, ezért
javaslom a teljesítés igazolás elfogađását'

Nevezett szerzođés 4. pontja tekintetében a teljesítés igazo|ására a Vĺíľosgazdálkodási és
Pénzngyi Bizottság javas|ata a|apján a polgĺíľmester jogosult, eĺľe való tekintettel javaslom,
hogy a polgĺíľmester írja a|ćt ate|jesítés igazolást.



II. A beteľjesztés indoka

A Megbízott feladatköľébe tartozik a bízottság feladat., és hatáskorébe tartozó döntések
előkészítés éhez és vé gľehaj tásához sztiksé ges szakmai tanácsadás.

III. A diintés célja, pénzügyi hatása

Amennyiben a Váľos gazdá|kodási és Pénztigyi Bizottság elfogadj a az eloterjesztés mellékletét
képező beszámolót, nevezętt szerződés a|apján a Megbízott aZ e|végzeÍt tanácsadói
tevékenységéľt bruttó 205.000,- Ft/hó, azazkétszźzotezer forinťhó megbízási díjban ľészesül,
házipénztatban történő készpélw kifizetéssel a teljesítésigazolást követő 15 napon belül.

Amegbízási díj fedezęte a 11101cím VPB keľet elóirźnyzaton biztosított.

IV. JogszabáIyi ktirny ezet

A Budapest Fővaľos VIII. kerĹilet Józsefuĺíĺosi Önkormtnyzat Képviselő-testtiletének a
Józsefuaĺosi onkormźnyzat 2014. évi kclltségvetésről sző|ő 3120|4. (II. 13.) önkoľmźnyzati
rendelete 17. $ (3) bekezdés a) pontja szerint: ,,(3) A képviselő-testüIet állandó bizottsdgainak
rendelkezésére áĺló keret havi bruttó osszege:

a) a Vórosgazdáĺkodási ,és Pénzügyi Bizottság ].088 e Ft

(4) A (3) bekezdés szerinti keret kizárólag a bizottság munkńjához, a dontéshozatal
e l ő s e gít é s éhe z s züla é ge s t andc s adói t ev é keny s é g díj az ás ár a for dítható',,

A Képviselő-testület és Szervei Szervęzetí és MfütjdésiSzabá|yzatarő| sző|ő 3612014. (XI.
06.) önkormźnyzati ľendelet ], szźtn,ű mellékletének I.4,6. pontja szerint: ,,önkormányzati
érdekből, rendkívüli sürgőss,ég esetén glakoľolhatja a Képviselő-testület összes nem
kizórólagos _ átruházható _ hatáskarű''

A Vĺĺľosgazdźt|kodási és PénzĹigyi Bizottság l8Il20I4. (II.24.) száníl határozatának 1.

pontjában hagýa jőváTeszźlrsz Karoly tanácsadói szęrződésének hosszabbitását.

A VárosgazdáLkodási és Pénziigyi Bizottság 55312014 (V.16.) szźtmthatźrozatźlbaĺhagýa
jővá T eszźnsz Károly tanácsadói szerződésének módosítását.

Kérem a Tisaelt Bizottságot, hogy a mellékelt hatfuozati javaslatot szíveskedjen elfogadni!



Határozati javaslat

. ' ... .l20I4. (XI.10.). számíbizottságihatározat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásra Teszársz Károllyal kötött megbizási szerzóđés teljesítés igazo|ását
2014. szcptclrlbeľ 1-jétr3l 2014. szeptenrbeľ 30-ig te{edő időszakr.a.

2. ťe|kéri a polgármesteľt a hatźlrozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazo|ás aláírásźlra.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2014' november 25.

A döntés végrehajtásźú'végzó szęrvęzeti egység: Szervezési és Képviselői Iroda

A lakosság széles k<!rét érintő döntések esetén az előteľjesztés előkészítőjének javas|ata a
kozzététel mődjała honlapon kozzé kell tenni

Budapest, 2014. novembeľ 5.
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BESZAMOLO

a Józsefvá ros i o n ko rmá ny,zat Vá rosgazdá | kodási és Pénzü gyi Bĺzottságá na k

201"4. sze ptem be r hó na pba n Végzett ta ná csadói tevékenységrő|.

A Józsefvárosi onkormányzat (székhe|y: Io82 Budapest, Baross u.63-67.
|<épvise|ĺ: Dr. Kocsĺs Máté po|gármester), mĺnt megbízó és Teszársz |(áro|r7, mint
megbízott között megbízási szerződés jött |étre a Városgazdá|kodási és Pénzügy
Bizottság melIetti tanácsadóĺ fe|adatok, a bĺzottság eInokének munkája
segítésére. A megbízás tárgr7ában a megbízó részérő| utasítás adására jogosult:

Soós György eInök.

20t2' március 1- tő| a megbízást fo|yamatosan |átom e|' A bizottsági ü|ése|<en ,
az ott tárgya|t napirendek e|ő|<észítésében részt veszek.20].4. szeptember
hónapban fe|adataimat az a|ábbiak szerint |áttam e|:

Részt vettem az a|ábbÍ Bizottsági Ü|ések előkészítésében;,

201,4. szeptember L.

7014. szeptember 5.

2014. szeptember 15.

201,4. szeptember 29.

|(onzu|táltam elnök úrraI a bizottság e|é kerr]|ő anyagokró|, azokat
vé|eményeztem, személyesen részt vettem az üléseket mege|őző szakmai
egyeztetése |<en.



A Bizottság Ülésein va|ó részvétel:

Személyesen részt vettem a Bizottság:

201,4. szeptember L.

2014. szeptember 5.

2014. szeptember 15.

falĄ. szeptember fg- i ü|ésein.

A fentiel<ben fog|alta|<nak megfeIe|ően a tárgy szerinti részteljesítést, |<erem a

Megbízó fogadja e|.

Budapest, 2ot4, o|<tóber ]..
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TeszÉrqz Károly
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