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ELoľnnľnSZTÉS

a Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság 2013.június l.0.ei ülésére

Tárgy: Javaslat Teszársz Káľoly megbízési szerződésének 2013. május havi teljesítés igazo|ásra

Előterjesztő: Soós György, Vźrosgazđźikodási és Pénzügyi Bizottság elnöke
Készítette: Szervezési és Képviselői lroda, Szabó Eszter
Leíró: Szabó Eszter

A napirendet nyilviínos ülésen lehet tárgyalni.
A dönté s el fo gadásĺího z e gy szeĺu szav azattobb sé g sziĺks é ge s.

Mellékleť 1 db május havi beszĺĺmoló

Tĺsztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

A Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuaľosi onkorményzat Képviselő-testiiletének a Jó-
zsefuiíľosi onkormanyzat}}L3. évi költségvetésről szőlő 912013. (II. 22.) onkormtnyzatiren-
delete 16. $ (3) bękezdés a) pontja szerint: ,,A képviselő-testület állandó bizottságainak ren-
delkezéséľe álló keľet havi bruttó ôsszege:

a) Városgazdálkodási és Pénzügli Bizottság 800 e Ft ,'

A Képviselő-testĹilet és Szervei Szewezeti és Működési Szabá|yzatańl szőlő 2512013. (V.
27.) önkoľmźnyzati rendelet 4. szźmű mellékletének t.2.15. pontja szerint ,javaslatot tesz -a kĺilan rendeletben meghatározott összeg erejéig _ afeladat- és hatáskÓrébe tartozó dontések
előkészítéséhez és végrehajtásóhoz szüIrsĺéges esetenkénti vagy az adott kaltségvetési év végéig
teľjedő tanácsadási tevékenység ellátására és egéb tevékenységek díjazásáľa, társadalmi
(civil) szervezetek támogatósára, valamint ezen tevékenységek teljesítés igazolásának és tó-
mo gatás ok els zómolás ának elfo gadás ára.,,

A Viíľosgazdá|kodásí és Pénzügyi Bizottság I8ll20I3. (II' 25.) szźlmthatfuozatábanhagyta
jőváTeszźnsz Kaľoly 259/2012. (II.29.) sztműhatćrozatźhan elfogađott tanácsadőí szeruođé-
sének móđosítását' Megnevezett szerződés teljesítés igazoIźtsára a Yźtrosgazdálkodási és
Pénzügyi Bizottság javaslata a|apjźn a polgármester jogosult.

A szetződést a megbízott a jelen e|őteqesnés mellékletétképező dokumentum a|apjan20|3'
május I. és2013. május 31. kĺizötti időszakban megfelelően teljesítette.

Kéľem aTisztelt Bizottságot, hogy a mellékelt hatarozati javaslatot szíveskedjen elfogadni!



Hĺtározatĺ javaslat

. . ' . . .120|3 . (VI. 10.). szźlmí bizottsági hatáľozat:

AYźrosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásľa Teszársz Klíľollyal kötött megbízásí szerződés teljesítés igazolásźt
2013. május l-jétől 2013. május 3l-ig terjedő időszakľa.

2. fe|kéi a polgáľmestert a hatźnozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazolás a|áitásfua.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2013.június 21.

A döntés végrehajtásźÍvégzo szervezeti egység: Szervezési és Képviselői Iroda

A lakosság széles körét érintő d<intések esetén az előterjesztés előkészítqének javaslata a
kozzétételmődjźra: honlapon kozzé kell tenni

Budapest, 2013.június 4.

Iĺĺł

a Vĺíľossazdálk

rÉszÍrprľp: SzpRvpzÉSI ÉS KÉPVIseloI Inoo.ł. }c l 1

LpÍnľĺ; Szasi EszľpR ś"-,J-ł fu,ŕ
PÉNzÜcvlppoBzpľpľIcńvygili.ĺgMIGÉ]\.YEL, IcazolÁs: -14--L-j(,l ll l0 | w=) V? L LJ -'

201J JÚN 0 4. ĺ ,ĺ4
ovÁHacyr,ą. | * ,, ',! '',./ĺF ĺ,(ĺ,

Jocl roľľRol.I.: Áľľ:
EI-I-pNoRJzrE: il ,(, ĺ

,{,t"Mffi7
x-ĺpcyzo

Bpľpzup szrÉSRE ALKALMAS :t\\, ä\Woh\
IruľĺÁľEDINA Soos.€ffitrGY/ " /
ĺBcyzÓ ł VÁnoscazoÁrrooÁsl És PÉľztlcvĺ BzorrsÁc ELNoKE

2



BtSZÁMoLó

a Józsefvá ros i onko rmá nyzat Váľosga zdá |kodási és Pénzügyi B izottságá n a k

2oI3. május hónapban végzett tanácsadóĺ tevékenységrő|.

A Józsefvárosi onkormányzat (székheIy: 1082 Budapest, Baross u.63-67.
képvise|i: Dr. Kocsĺs Máté po|gármester}, mĺnt megbízó és Teszársz Káro|y, mĺnt
megbízott kozott megbízási szerződés jött |étre a Városgazdá|kodásĺ és Pénzügy
Bizottság melletti szakértői fe|adatok, a bizottság eInökének munkája
segítésére. A megbízás tárgyában a megbízó részérő| utasítás adására jogosult:

Soós György e|nök.

2012. március L-jétő| a megbízást folyamatosan |átom el. A bizottsági ütéseken,
az ott tárgya|t napirendek e|őkészítésében részt veszek. 2oI3. május hónapban
fe|adataimat az alábbiak szerínt |áttam e|:

Részt vettem:

május 6'

május 13.

május 21.

május 27- i Bizottsági ri|ések e|őkészítésében.

Konzultáltam elnök úrral a bizottság eĺé kerti|ő anyagokró|, azokat
vé|eményeztem, személyesen részt vettem az tj|éseket rnegelőző szakmai
egyeztetéseken.



A Bizottság ü|ésein való részvéte|:

Szemé|yesen részt Vettem:

május 1.3.

május 21.

május f7.i bizgttsági ü |éseken.

A fentiekben fogla|taknak megfe|e|ően a tárgy szerinti részte|jesítést, kérem a
Megbízó fogadja e|.

Buda pest, 2ot3, június 1..
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