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A napirendet nyilvános ülésen lehet taľgyalni.

A do nte s el fo gadás ah o z e gy szeru szav azatĺobb sé g sztiksé ge s.

Melléklet: 1 db július havi beszámoló

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Előzmények

A Budapest Főváros VIII. Keľiilet Józsefuaľos onkormźnyzata a Vaľosgazdálkodási és

Péĺuzngyi Bizottság 342l2O1I. (III. O2.) szálliĺ hatźrozatában megfoga|mazott javaslata

a|apjan megbiztaKaľdos-Eľdődi Zsoltot (ĺovábbiakb anwegbízott), hogy aYźtrosgazdálkodási

és Pénziigyi Bizottság elnöke, Soós Gyoigy rész&e t<jrténő tanácsadói feladatokat ellássa, és

,o"l" 
"gyšái 

ügyekbeln egyeztessen. ľekinte11el arra, hogy a Megbízottal kötött szęrződés

2013. februaľ 28-án 11"iotĺ,,q de a Megbizott.kozręmúködésére továbbra is szfüség volt

javasolható volt a ĺiegbízási ,,",,óďé' módosítása. A szeruódés módosítását a

Vłosgazdálkodási és Péňzügyi Bizottság a |8Il2013. (II. 25.) számű határozatćtĺak 2.

pontj íban hagýa jővá f0I3, december 3 1 -ig.

:

'

II.Indokolás
l

AiMegbízott feladatkĺjrébe tartoz1k a bizottság fe]ladat-, és hatásk<irébe tartozó döntések

előkésžítés éhez és vé grehaj tásához sztiksé ges szakmai tanácsadás.

II. Tényállás

A szerzőđést a Megbí zott ajelen előterjesztés mellékletét képezo dokumentum a\apján 2013.

július 1. és 2013.-;ĺĺ.'' lí' ro,otti időszakban megfelelően teljesítette, ezértjavaslom a

telj esítés ígazoIás elfo gadását.



IV. Jogszabályi ľendelkezések

A Budapest Fővaĺos VIII. kerĹilet Józsefuárosi onkormźnyzat Képviselő-testĹiletének a
Józsefuarosi Önkormáĺyzat 20|3. évi költségvetésről szőIő 9l2OI3. (II. 22,) onkormáĺyzati
ľendelete 16. $ (3) bekezdés a) pontja szeľint: ''A képviselő-testĺilet állandó bizottságainak
rendelkezésére ólló keret havi bruttó t)sszege:

a) Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsóg 800 e Ft ,,

A Képviselő-testtilet és Szeľvei Szervezeti és Működési Szabá|yzatarő| sző|ő 2512013. (V.
27.) önkormányzati ľenđelet 4. száĺr:ľu mellékletének I.f.I5. pontja szeľint ,javaslatot tesz -a kalan rendeletben meghatdrozott osszeg erejéig - afeladat- és hatóskorébe tartozó dantések
előkészítéséhez és végrehajtásához szülrséges esetenkénti vag1ł ąz adott koltségvetési év végéig
terjedő tanácsadási tevékenység ellótósóra és egłéb tevékenységek díjazĺźsára, tóľsadalmi
(civil) szervezetek támogatására, valamint ezen tevékenységek teĺjesítés igazolásónak és
támo gatás ok els zámoĺós ának elfo gadás ára.,,

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság I8Il20t3. (II. 25.) számí hatźrozatźnak 2.
pontjában hagyta jővá,Kaľđos-ErdodiZso|ttanácsadói szęrződésénęk módosítását.

V. A döntés tartalmának ľészletes kifejtése

Javaslom, hogy a Yáĺosgazdźtlkodási és Pénzügyi Bizottság fogadja e| az előterjesztés
mellékletét képezó beszámolót,tovźlbbá Kaĺdos-EľdődiZso|t2013. maľcius l-jén módosított
szerződés, és a fent hivatkozott önkoľmányzatí rendę|kezés a|apjarl a polgáľmester írja aIá a
teljesítés ígazo|ást.

Nevęzett szerzođés 4. pontja tekintetében a teljesítés ígazo|ásźlra a Yźrosgazđálkodási és
Pénzngyi Bizottság javaslata a|apjan a polgármesteľ jogosult.

VI. A diintés célja, pénzügyi hatása

Amennyiben a Vaľosgazđźikodási és PénzügyiBizottság elfogadja az e|őteqesztés mellékletét
képezo beszámolót, nęvezett szerzódés aLapjźtn a Megbizott az elvégzett tanácsadói
tevékenységért bruttó 235.000,- Ft/hó, azaz kettoszézharmiĺcötęzer foľint/}ró megbízási
díjban részestil, átutalással a teljesítésigazolást követő 15 napon belül a Megbízott álta|
megadott bankszámla szćtmr a,

Amegbízási díj fedezete a 11101cím VPB kereten e|óirźnyzaton biztosított.

Kéľem a Tisztelt Bizottságot, hogy a mellékelt hatźttozatijavaslatot szíveskedjen elfogadni!



Határozatijavaslat

...' ., /2013. GX. 1 6.). számu bizottsági határozat:

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy
, 

,|łJ1iť!ł,;i?iŤfi:i.j5ä1* ,,;:i,|ł,,,,i:',ä1o:;|.lluľiťľj1u,, szeruĺőłJés teljesítés

2. fe|kéri a polgiíľmestert a hatfuozatl. pontjában foglalt teljesítés igazo|ás aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő : 20 13 .szeptembeľ 3 0.

A döntés végrehajtás átvégző szewezetiegység: Szervezési és Képviselői Iroda

äl*ä.J-ffi]äłffil ľ^ľ::Í:::Zřł,..'"*Ť 
az előteľjesztés előkés zítőjének javas|ata a

Budapest, 2013. szeptembeľ 13.
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BESZÁMOLo

2013. július hónapban a Yélrosgazdálkodási és Pénzĺigý Bizottság üléseit és a bizottság

tagjainak munkáját az alźlbbi, a meghívó szerinti napiĺendek illetve iigyek véleményezésével

sesítettem:

2013. július 3.i bizottsági ĺilés

Napiľend 2.1. pontja: Javaslat a Budapest VIII., Dobozi utca 7.9. szám a|atti társasház
belső udvarának megijításáľa

melyr ő 1 a b izottság a 7 3 2 l 20 13. (uI. 03.) szźĺmt hatźtr o zatätval döntö tt.

Napirend 2.f. pontja: Tulajdonosi hozzäjálrulás a Budapest VIII. keriĺlet Kálvária téľ
átépÍtésével kapcsolatos kłizvilágĺtás téľítésmentes kezelésbe adásához

me lyľ ő 1 a b izottság a 7 3 3 ĺ 2013. (uI.03.) szátmű hatétr o zatěxal döntött.

Napirend 2.3. pontj a: Közteľĺilet-használati kéľelmek elbíráIása

melyrő 1 a bizoltság a 7 3 4 ĺ 20t3. (WI.03.) szttmt hatźlr ozatäval dĺjntott.

2013. július 15.i bĺzottságĺ ülés

Napĺľend 4.1. pontj a : Közteriilet.használati kéľelmek elbíráIása

melyľől a bizottság a 791|20t3. (uL15.), 79212013. (v[.15.), 793120!3. (WI.15.)'

794120|3. (vn.15.)' 795ĺ2013. (vII.15.)' 796l20t3. (v[.15.) és 797ĺ20t3. (vil.15.) szźtmű

hatźr ozataival döntött.



2013. július 17.i képvise|ő.testüIetĺ ĺités

Napĺľend 2l1. pontja: Javaslat Ż Corvin Sétány Pľogľam áL|ta| éľintett egyes
közterületek építésének folytatásáľa

melyről a képviselő-testtilet a 269 12013. (VII.17.) szźlmű hatärozatźnal d<intĺjtt.

NapÍrend 2l2. pontja: Javaslat a Ludovika Campus beruházással kapcsolatos diintések
meghozatalára

melyľől a képviselő-testtilet a270/2013. (uI.17.) száműhatározatával döntött.

Napiľend 2/3. pontja: Telekĺ téri piac építéséve| kapcsolatos negyedéves beszámoló

me lyľő 1 a képvis el ő - testĺil et a 27 1 l 20 13. (u I. 1 7.) szćtmí határ o zatźlval dĺinto tt.

Napĺrend 2l4.pontja: Javaslat az Aurőra utcaĺ ľendelő intézet felújításához kapcsolódĺó
dłintések meghozatalára

melyľől a képviselő-testiilet a27212013. (uI.17.) szźtműhatározatálval döntött.

Napiľend 2/5. pontja: Javaslat a ľÉn.xoZ,,'A.,, jelű pályázaton valĺí ľészvételre

melyről a képviselő.testülęt a 27312013. (uI.17.) és 274/2013. (uI.17.) szám,6

hatát ozatuval döntö tt'

Napiľend 216.pontja: Javaslat a ľrcn.roZ,,B', je|tipáůyázaton való részvételľe,
Széchenyi István Szakkolégĺum AlapÍtvánnyal együttműködésben

melyr ő l a képvi s e l ő -tęstti let a 27 5 l 20t3. (VII. 1 7.) szźtmű hatćraz atźlval döntĺjtt.

Napiľend 2l7. pontja: Javaslat a ľÉn.xoZ ,,B,' jelű pá|yázaton va|ĺí ľészvéte|ľe a
Nép szĺnhá z Kör a Polgári E rtékekéľt E gyesiilet egyĺittm ű ködés ével

melyľől a képviselő-testĺilet a276ĺ2013. (uI.17.) szálműhatźrozatával döntott.

Napiľend 2/8. pontja: Javaslat az MNP III pľojekt keľetében emlékhetyre vonatkozĺĺ
páůyánat kiíľására

melyľől a képviselő-testtilet af77/2013. (uI.17.) szźtműhatźrozatźlval dontött.

Napiľend 2l9. pontja: Dtintések a Magdolna Negyed Pľogram III megvalósításához
kapcsolódóan

melyről a képviselő-testület a278ĺ2013. (uI.17.) szźmíhatáľozatźpal döntott.



Napiren d 3. 1. pon tj a : Kŕizteľti|et-h aszná|ati kéľelm ek e| bĺľáIás amelyről a bizott:

876/z0r3.,t .rntn* 
a 8ľ,/2073' (wr'lo';, 814/2013. (vrr.r9.), Brs/20r3. (vil.1.g),') és 817/2013. (WI.19 .) számilhatározataival 

dönttitt'

řffi]ii Íé;#äläJulajdono si hozzáĘáľu|ás a Teleki téľĺ piac D3 je|iilés íi tizlet

melyľől a bizottsátg a 818/2073. (uI.19.) számil hatátozatával döntött.
Napĺľend 3.2. pontja: A Makubĺta Kft. ktizterüIet- hasznä|atikéľe|mének 

elbírálása
melyľől a bizottsá,g a 8 1 9 / 2 0 7 3. (WI. 1 9.) számtl határozatával döntött.

Napiľend 2.2.
..ton.tňŕ.íłľ".TJn".*jľĺ"Ęä^ł,ŕłŕ"łiä|łłł,Ĺ,?*'ŕľ;.,.1n1l.ffi 

iT,lKá|,á,,iuté,melyľől a bizottság a 836/2073. (W.2g.) számťl határozatával döntötĽ.
Napĺrend 2.3.
á,qpí;#;.íii;.1ľľ'ľľ;. iljl''Ęl,:Ť ł:::ł,;:IäŁu1,J"o"pest W,,. kerüIet F.iDo tér
melyről abizottság a 837/2073. (W.2g.) szátmtl hatáľozatával dĺintött.
Napĺrend 2.7, pontj a: Kĺizteľü|et-ha

melyľő1, o,,,no), :""ľnasznáIaÚi 
kéľelmek elbírá|ása

841 2073. .'.ł; ^ 

::;ľ;,:, #:ł?:,,::,,:::,r::;:,' ::ľ,,;,;. Eľ;],,8 4 5 / 2 0 7 3. (W.2 g ) és 8 4 6 / 2 0 7 3. ľil. zl.; s zámil hatfu o zataiv ald<intött.
2013. jútius 3ĺ-ĺ bÍzottságĺ Íités

Napiľend 3.2. pontja: Kĺizteľti|e t-haszná|ati|ĺérelmek 
elbíľá|ásamelyľől a bizottság a 887/2073. .',,.,1.) , 882/2073. ľII.31.) , 883/2a13. (vII.31.>2884,12073..; (WI.31.), 885/2013. (VII.ĺĺ.;, 886/2073. (wI.3ĺ.), 887/2013. (vlI.31.>?888/ĺ2013. (WI.sĺ.; és 889/20ĺ3. (vII.31.) számtlhatározatairzal 

döntĺitt.



*-------------

- A fenti napirendek ügyében folyamatosan konzult áciőt folytattam Dľ. Kocsis Mátépolgłíľmester úrľal, Egy Attila alpolgĺíľmesteľ úľral, Soós György elnök únal, Vörös Tamásďe]ncik űrral' a bizottság tagtraiva],Femezelyi Gergely főépítészúrral, Kovács ottó wral aKisťalu Kft. ügyvez ető igazgatőjával és Csete Zo|táĺriľľal a Rév 8. Rt. mb. cégvezetójével.- Részt vettem a bizottság tagtrai á|talkezdeményezett személyes megbeszéléseken, ahol afelmenilő igények a|apjantájékoztattam őket építésigazgatási, városüzemeltetési kérdésekbenaz azokkal kapcsolatos múltbeti đöntések szakmai hátteľéről, mely szükséges a döntéshozóifolyamat egységes és kiszĺímítható műkĺjdéséhez.

;ff:ľ;1ľ.,ru;Jä:,ffeľződésbe foglďtak a|apj ul a 20 I 3 .miáľcius - ápľil í s

Budapest, 2Ol3.augusztus 02.


