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ELoTERJEsZTÉS

a Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2013.július 15-ei ĺilésére

Tárgyz Javaslat Teszźtsz Károly megbízási szęrződésének 2013. június havi teljesítés igazolásra

Előterjesztő: Soós Gyöľgy' Yátosgazdálkođási és Pénzügyi Bizottság elnĺjke
Készítette: Szeľvezési és Képviseloi lroda, Szabó Esńer
Leíľĺí: Szabó Eszter

A napirendet nyilvános ülésen lehet tárgyalni.
A dönté s elfo gadás aho z e gy szeľu szav azattobb sé g sztiks é ge s.

Melléklet: 1 db június havi beszámoló

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Előzmények

A Budapest Főváros VIII. KeľĹilet Jőzsefváros onkormányzata aYárosgazdálkodási és Pénz-
iigyi Bizottság 145712011. (x. f8.) számuhatźtrozatátban megfoga|mazottjavaslata alapján
megbínaTeszátsz Kĺáľolyt (továbbiakbanMegbízott), hogy aYźtrosgazdálkodási és Pénztigyi
Bizottság elnöke, Soós Gycirgy Ész&e történő tanácsadói feladatokat ellássa, és vele egyedi
ügyekben egyeztessen. Tekintettel ana, hogy a Megbízottal kdtött szerzőđés 20|3. február 28-
án megsziĺnt, de aMegbízott közreműkĺjdésére továbbra is sztikség volt javasolható volt a
megbízási szerzodés módosítása' A szerződés módosításźt aYáľosgazdá|kodási és Pénzügyi
Bizottság a I8I120I3. (II. 25.) szźtmuhatározatának 3. pontjábanhagyta jővá20I3. decembeľ
31-ig.

II.Indokolás

A Megbízott feladatkörébę tartozik a bizottság feladat-, és hatásk<jrébe tartozó đĺĺntések elő-
készítéséhez és végtehajtásźůloz szükséges szakmai tanácsadás.

II. Tényállás

A szęrzodést a Megbízott ajelen eloterjesztés mellékletét képező dokumentum alapjźn20|3.
június 1. és 20l3. június 30. közötti időszakban megfelelően teljesítette, ezértjavaslom a tel-
j esítés igazo|ás elfo gadás át.



IV. Jogszabályi rendelkezések

A Budapest Fővaros VIII. kerület Jőzsefvárosi onkoľmźnyzat Képviselő-testtiletének a Jó-
zsefuaľosi onkoľmanyzat}}L3. évi koltségvetésről sző|ő 9120|3. (II. 22.) onkormźnyzatireĺ-
delete 16. $ (3) bekezdés a) pontja szerint.. ''A képviselő-testület állandó bizottságainak ren-
delkezésére álló keret havi bruttó osszege:

a) Városgazdálkodĺźsi és Pénzügyi Bizottság 800 e Ft ''

A Képviselő-testĹilet és Szervei Szervezeti és Mfüödési Szabá|yzatźĺtőI sző|ő 2512013. (V.
27.) önkormźnyzati rendelet 4. szźlmű mellékletének |.2.I5. pontja szeľint ,javaslatot tesz -
a kalan rendeletben meghatáľozott osszeg erejéig _ afeladat- és hatáskörébe tartozó datések
előkészítéséhez és végrehajtásóhoz szülrséges esetenhlnti vagl az adott ktkségvetési év végéig
terjedő tanácsadósi tevékenység eĺlátásáľa és egléb tevékenységek díjazására, társadalmi
(civil) szervezetek tómogatására, valamint ezen tevékenységek teljesítés igazoldsának és tá-
mogatások elszámolósónak elft gadás ár a.,,

A Vaĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság I8Il20|3, (II.25.) szźműhatározatźnak 3. pont-
jźtbaĺhagyta jőváTeszéttszKaĺolytanácsadóiszeruodésénekmódosítását.

V. A dtintés taľtalmának ľészletes kifejtése

Javaslom, hogy a Vaľosgazdálkođási és Pénzügyi Bizottság fogadja e| az elóteľjesztés mellék-
|etétképező beszámolót, továbbáTeszttrsz Károly 20|3, maľcius 1-jén móđosított szeľződés,

és a fent hivatkozott önkoľmányzati rendelkezés aIapjtn a polgármester írja alá a teljesítés
igazolást.

Nevezett szęrződés 4. pontja tekintetében a teljesítés igazolásáta a Vaľosgazdálkodási és

Pénzĺigyi Bizottság javaslata alapjan a polgáľmesteľ jogosult.

vI. A diintés célja' pénzügyi hatása

Amennyiben a VĺĺľosgazdáLkodási és Pénztigyi Bizottság elfogadja az e|oteqesztés mellékletét
képező beszámolót' nevezett szerződés alapján aMegbízott az elvégzett tanácsadói tevékeny-
ségért bruttó 140.000,- Ft/hó, azaz egyszáznegyvenezet foĺintl}rő megbízási díjban ľészesül,
átutalással a teljesítésigazo|tst kĺjvető 15 napon belül a Megbízott által megadott bankszámla-
szźlmĺa,

Amegbízási díj fedezete a 11101cím VPB keľetene|óirźnyzaton biztosított.

Kérem aTisńelt Bizottságot, hogy a męllékelt hatźtrozati javaslatot szíveskedjen elfogadni!



Határozati javaslat

. . . . . . l20 13 . (VII. 1 5.). szárŕlbizottsági hatźtrozat:

A Vĺĺrosgazdálkođási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásra Teszźlrsz Karollyal kötött megbízási szerzóđés teljesítés igazo|ását
2013 . j únius 1 -j étől 2013 . június 3 0-ig terj ed ő időszaL<ra.

2. felkéri a polgáľmestert a hatźrozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazolás a|áitásźra.

Felelős: polgármester
Hatĺľidő: 2013.julius 26.

A dĺintés végľehajtásźi.végző szewezeti egység: Szervezési és Képviselői Iroda

A lakosság széles körét éľintő dĺjntések esetén az előtetjesztés előkészitt5jének javas|ata a
kozzététel' módjaľa: honlapon közzé kell tenni

Budapest, 2013.július 3.
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BESZAMOLO

a Józsefuá rosĺ on ko rmá nyzat Vá rosga zdá |kodási és Pénztigyi Bizottságá na k

20t3, j ú n i us hóna p ba n végzett ta ná csadói tevékenységrő |.

A Józsefvárosi onkormányzat (székhely: 1o8f Budapest, Baross u.63-67.

|<épviseli: Dr' Kocsĺs Máté polgármester), mint megbízó és Teszársz Káro|y, mint

megbízott közott megbízási szerződés jott |étre a Városgazdálkodási és Pénzügy

Bĺzottság mellettĺ szakértői feIadatok, a bizottság elnökének munkája

segítésére. A megbízástárgyában a megbízó r,észéről utasítás adására jogosu|t:

Soós György e|nök.

f0L2. március L-jétő| a megbízást folyamatosan látom el. A bizottsági ü|éseken,

az ott tárgyalt napirendek e|őkészítésében részt veszek. 201.3. június hónapban

fe|adataimat az a|ábbiak szerint |áttam e|:

Részt Vettem:

június 3.

június 10.

június 1.7.

június 24. i Bizottsági ülések e|őkészítésében.

Konzu|tá|tam elnök úrľal a bizottság elé kertjlő anyagokró|, azokat

vé|eményeztem, szeméĺyesen részt vettem az üléseket mege|őző szakmai

egyeztetéseken.



A Bizottság Ü|ésein va|ó részvéte|:

Személr7esen részt vettem:

június 3.

június 1.0

június 1.7.

június 24-i bizottságĺ üléseken.

A fentiekben fog|altaknak megfelelően a tárgy szerinti részte|jesítést, kérem a

Megbízó fogadja el.

Budapest, 2013. július 3.
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