Budapest Főváros VIII. keriil et Jőzsefvátos onkorm tnyzat Képviselő-tęstületének
Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság
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...s2. napirend

ELOTERJESZTES
a Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 20|4. november 10-i ůiléséľe

Tárgy: Javaslat Erdei Antal tanácsadói tevékenységének20|4. szeptember havi

teljesítés

igazo|ására

Előteľjesztő: Soós Gyöľgy, Yźrosgazđálkodásiés Pénzügyi Bizottság elnöke
Készítette:Pálka Dóľa, képviselői referens

A napirendet nyilvĺĺnos ülésen kell targyalni.
A dcjnté s e l fo g adás ah o z e gy szeru szav azaĺtobb s é g sztiksé ges.
Melléklet: 1 db szeptember havi beszámoló

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!
I. Tényállás és a döntés tartal.mánĺk rószletes ismeľtetése

A

Budapest Fővaros VIII' Kerület Józsefuaros onkormźnyzata a Yárosgazdálkodási és
Pénziigyi Bizottság 555120|4. (V'16.) számu hatfuozata alapjáĺ megbízta Eľdei Antalt
(továbbiakban Megbizott), hogy a Yźlrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elnoke, Soós
György részérętörténő tanácsadói feladatokat ellássa, és vele egyedi ügyekben egyeztessen.
A megbízási szęrzodés 20|4. junius 1. napjával lépett hatáIyba, és 2014. szeptembeľ 30-ig
sző|.

A

szerződést a Megbízott ajelen előterjesztés mellékletétképező dokumentum a|apjźn 2014.
szeptember |. és 2014. szeptembeľ 30. közĺjtti időszakban megfelelően teljesítette, ezért
javaslom a teljesítés igazoIás elfogadását.

Nevezett szerződés 4. poĺtja tekintetében a teljesítésigazo|ására a Yźlrosgazdálkodási és
Pénzügyi Bizottság javaslata a|apján a po|gármester jogosult, erre való tekintettel javaslom,
hogy a polgármester írja alá

a

teljesítésigazolást.

II. A beteľjesztés indoka

A

Megbízott feladatköľébe tartozLk a bízottság feladat-, és hatáskörébe taftozó döntések

előkészítéséhez és végrehaj tásiĺhoz szĹikséges szakmai tanácsadás.

III. A dłintéscélja' pénzügyi hatása
Amennyiben a VĺírosgazdáIkođásiés PénzügyiBizottság elfogadja az előterjesztés mellékletét
képező beszámolót, nevezett szerzodés alapján a Megbízott az e|végzett tanácsadói
tevékenységéľtbruttó 50.000,- FtJhő, azaz otvenezer forintJhő megbízási díjban ľészesül,
átutalással a teljesítésigazolást kĺjvető 15 napon belül, a Megbízott á|ta| megadott
bankszámlaszámra,

Amegbízási díj fedezete a 11101cím VPB keľet előirźnyzaton biztosított.

IV. Jogszabályi kiiľny ezet

A

Budapgst FővĺíľosVIII. kerĹilet Józsefuarosi onkormányzat Képviselő-testtiletének a
Józsefuarosi Önkoľmányzat 2014. évi kĺiltségvetésľőlsző|ő 312014. (II. 13') <inkormtnyzati
,,(3)
rendelete 17. $ (3) bekezdés a) pontja szeľint:
A képviselő-testület állandó bizottságainak
rendelkezésére álló keret havi bruttó osszege:
a) a Vdrosgazdálkodósi és Pénzügyi Bizottság 1.088 e Ft
(4)

A

(3) bekezdés szeľinti keret kizáľóIag

a

bizottság munkájához,

elősegítéséhez szü|<séges tanácsądói tevékenységdíjazására fordítható.,,

a

dantéshozataĺ

A Képviselő-testület és Szeľvei Szervezeti és Mtĺködésí Szabá|yzatáről szőIő 3612014. (XI.
06') önkormányzati ręndelet 7, sztlm,ű mellékleténęk 1,4,6, pontja szerint: ,,önkormányzati
érdekből, ľendkívüli süľgősség esetén glakoroĺhatja ą Képviselő-testület Ósszes nem
kizárólagos _ átruházható - hatóskörét''

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 55512014. (V.16') száműhatźltozatábanhagýa
jóvá Erdei Antal taľrácsadói szetzőđésénekmegkotését.

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

Határozatĺ javaslat
,...

..l20I4. (XI.10.). szélműbizottságihatźrozat:

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy
1.

javasolja elfogadásra Eľdei Antallal kotött megbízási szerződés teljesítésigazo|ást.Í-20|4.
szeptember I -toI 201' 4' szeptember 3 0-i g terj edő időszakĺa.

2. fe|kéri a polgĺírmestert a hatźrozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazo|źs aláítására.

Felelős: polgármester
Hatĺíľidő:2014. novembęr 25.

A

döntés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Szervezési és Képviselői Iroda

A lakosság széles köľét érintő dĺjntésekesetén az

e|őterjesztés előkészítójénekjavas|ata a

kozzététę|módjĺíľa:honlapon kozzé kell tenni

Budapest, 2014. novembeľ 6.
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20l4.szeptembeľ hónapban

A Budapest Józsefuárosi onkormányzat ( székhely: 1082 Budapest, Baross

u.

63-67.; képviseli: dr. Kocsis lli4até polgáľmester), mint Megbíző és Erdei Antal

mint Megbízott között

megbízási szęrzőďés jött |étre a Józsefuárosi

onkormányzatYźľosgazđáIkoďásiésPénzugyiBizottságarészéretörténő
tanác s adó i fe adato
1

k
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ár a, v
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segítésére.

Amegbízás tárgyźhan a megbíző részéróIutasításadására jogosult: Soós
Gyöľgy elnök.
20 14 szeptember hónapban elvégzett feladatok:

uÁv

lakótelep felújításI rész

automata (TulajdonosihozzájtĺruIás a Budapest
Jegy és béľletértékesítő

VI[.

keľ.Harminckettesek terén jegy és bér|etértékesítőautomatatelepítés kcĺzteľĹileti

munkáihoz.

A fentiekben foglaltaknak megfelelően kérem beszámolóm
Budapest, 20

|

.november 5.

elfogadását.
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