
Budapest Főváros VIII. kerület|őzsefváros onkoľmányzatKépviselő-testületének
Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság

napirend

ELoTERJESZTÉS

a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 20|2. december l.7-ei ülésére

Tárgy: Javaslat aYźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság tevékenységéhez szükséges tanácsadói
tevékenység e||źttására vonatkozó megbízási szerzodés módosítására Gyenge Zso|t AttĹ|źna|

Előteľjesztő: Pintér Attila, képviselő
Készítette: Szervezési és Ügyviteli Iroda
Leíró: Szabó Eszter

A napirendet nyilvános tilésen lehet tárgyalni.
A dönté s e l fo gadás áh o z e gy szeÍu szav azatto bb s é g s züks é ge s.

Melléklet: 1 db (megbizási szerződés módosítás)

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság!

A Budapest Főváros VIII' Kerĺilet Józsefváľosi Önkormányzat Képviselő-testÍĺlet és Szervei
Szętvęzęti és MúködésiSzabźĺIyzatźlrőI szóló - I9l2009. (V' 06.) önkoľmányzati rendelet 45. $
(4) bekezdésének 3' pont p) alpontja szerint aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javas-
Iatot tesz - a külön ľendeletben meghattĺozott <isszeg erejéig _ a feIadat- és hatáskörébe tar-
tozó dĺjntések előkészítéséhęz és végľehajtásźlhoz szükséges esetenkénti vagy aZ adott kĺjlt-
ségvetési év végéig teľjedő tanácsadási tevékenysége||áttsćra és egyéb tevékenységekđíjazá-
sfua,tźttsadalmi (civil) szewezętęktámogatására, valamint ezęntevékenységek teljesítés iga-
zo|ásának és támo gatások elszámolásának elfo gadásáľa.

k2013' évi átmenęti gazđtllkodásról sző|ő 6412012. (X[. 13.) önkormányzati rendelet 5. $ b)
pontja szeľint: ,,a 20]3. évi költségvetési koncepcióban meghatározott polgármesteri, alpol-
gármesteri, bizottsági keretek éves összege 90%-a ]/]2 részének biztosításáľa. Az összeg a
tisztség elĺátósához, a bizottság munkájához, a dontéshozatąl eĺősegítéséhez szülaéges ta-
nácsadói tevékenységek díjazásóra, a tisztségviselők munkamegosztásához knpcsolódó terüle-
tek egyéb k;ltségeire használható fel.,'

Tekintettel arua,hogy Gyenge Zsolt Att1lával ktjtcjtt tanácsadói szeruődés2012. decembeľ 31-
én megszűnik, de anevezett közreműködéséľe továbbra is sziikség van, javasolhatő az éľintet-
tel a megbízási szeruődés módosításaZ)|3' febľuár 28-ig.

Fenti érvek és jogszabályhelyek a|apjarl kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy támogassa a meg-
bízási szerző dés mó do sítását.



Határozati javaslat

.l20I2' (KI. 17.). számu bizottsásihatátozat:

A Városgazdálkođási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺlnt, hogy

1. javasolja a polgármesternek _ figyelemmel a2013.január l-jén hatályba lépő atmęneti

gazdäIkodásról szóló 64lfo12, (XII.13.) önkormányzati reĺdelet 5. $ b) pontjában fog-

laltakľa - tanácsadói tevékenys ég e|Iátásáľa vonatkoző megbízćsi szerződés módosítá-

sźńZ}I3.januáľ l-jével és annak megkötését Gyenge Zsolt AttiLával})L3. februĺĺľ 28-

ig, bľuttó 50'670,- Ft/hó, azaz ötvenezer-hatszttzhetven forint/hó megbízási díjéľt'

2. felkéľi apolgármestertaz 1. pont szerinti megbízásiszerződés módosítás a|źúrására'

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20If. december 31.

A dĺjntés végľehajtásátvégző szetvezetiegység: Szervezési és Ügyviteli Iroda
A lakosság szélęs körét érintő dĺjntések esetén az e|otefiesztés előkészítojének javas|ata a

közzététeI módjára: honlapon kozzé kell tenni

Budapest, 2012. december 6. Tu ŕ,
Pintér Attilä
képviselő

rÉszÍľprľp: SzBRvpzÉsl És Ücyvnpu lRooe.
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Amely létrejött egyrészrő| Budapest Főváros VIII. keľület Jĺízsefuárosi onkormányzat
(képviseli: Dr. Kocsis Máté polgármesteľ, székhely: 1082 Buđapest, Baross u. 63 - 67.,

totzsszám: ]357L5' ađőszźlm: 15735715-2-42, statisztikai számjel: 15735715-841I-32I.01,
számlevezető neve: Magyaroľszági Volksbank Zrt', számlaszćtma 14100309-102|3949-
0 1 000006) Megbíző (továbbiakban: Megbízó),

másrészről Gyenge Zso|t Attila (lakóhely: ......, adószźtm: . ..., születési hely,
idő: .....'...., TB törzsszám: .......) Megbízott (továbbiakban: Megbízott)

együttesen a Felek közott az aIábbi feltételekkel:

I. Felek rogzítik, hogy 2011. máľcius 2. és 2012' december 31. között iđószaka
megbizási szerződést kötöttek, melyben Megbíző megbízta Megbízottat a
Yfuosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság JoBBIK-os tagja részérę tĺjľténő tanácsadói
feladatok ellátásával kapcsolatban.

2. Az 1.pontban meg|elölt megbízási szerződés 4' pontja az a|ábbiakszerint módosul:

,,A Megbízó jelen szerződés 1' pont meghatározott feladatok elvégzés;ĺ!ért, a teljesítés
igazolását kovető 15 napon belül bruttó 50,670,- Ft/hó azaz bruttó ötvenezer-
hatszázhetven foľint/hó megbízási díjat ĺôteĺes átutaĺni a Megbízott ......... Banĺcrlál
vezetett számú banĺĺszámlájóra. Teljesítés igazolásóra a Polgármesteľ
j ogosult a Bizotts ág j avasĺata alapj án

3. Az 1. pontban megjelölt megbízási szerződés 5. pontjában foglalt határiđő az
alábbiakľa váItoz1k:

,,Felek jeĺen megbízási szerződést határozott időre kotik, 20]], március 02. napjával
lép hatályba és 20]3.februdr 28-ig szóI'

4. Felek rogzítlk, hogy az 1. pontban meg|elĺilt megbízási szerződés további pontjai
v áIto zat|anul maĺadnak.

5. J ęIęn szerződés módo sítás 20 13 . j anuar I . napjátő| hatályos.

Szeruődo felek jelen szqzőđést elolvasták, értelmezték' és mint akaratukkal mindenben
me ge gy ezőt 4 p éIđáĺyb an j őv áhagy őIag írtak a|á'

Budapest, 2012. december ...

Budapest Főváľos VIII. keľület

J őzsefv tr osi onkorm ány zat

képviseletében

Dr. Kocsis Máté

polgáľmester

l|ĺĺegbíző

Gyenge Zsolt Attila

Megbízott



Jogi szempontból ellenj egyzem:
Riman Edina

jegyző
nevében és megbízásából

dr. Mészáľ Eľika
aIjegyző

Fedezet: a 2013. évi átmeneti gazdá|kodásról
ľendelet 5. $ b) pontja alapjánbiztosított.

p énzngy 1leg el l enj e gyzem :

Paľis Gyuláné
p énzngy i ü gyo s ztály v ezęto

szőIő 6412012. (XII. 13.) önkormányzati


