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ELŐTERJESZTÉS

a Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság 2013. októbeľ 14.ei ůiléséľe

Táľgy: Javaslat Pomázi Dániel megbízási szerződésének 2013. augusztus és szeptember havi
telj esítés igazo|źsára

Előteľjesztő: Dľ. Révész Mtrta, képviselő
Készítette: Pálka Dőra, Szeľvezési és Képviselői Iľoda
Leíró: Pálka Dóra

A napirendet nyilvános Ĺilésen lehet táľgyalni.
A dönté s e l fo gadásáh o z e gy szerú szav azattobb s é g szüks é ge s.

Melléklet: 1 db augusztus és szeptembeľ havi beszámoló

Tisztelt Váľos gazdálkodási és Pénzĺi gyi Bizotts ág!

I. Előzmények

A Budapest Fővaros VIII. Kertilet Józsefvaľos onkormányzata a Yárosgazdálkodási és
Pénziigyi Bizottsźę 127812012. (X. I7.) számű hatźlrozatában megfogalmazott javas|ata
alapján megbina Pomázi Dĺánielt (továbbiakban Megbízott), hogy a Yźrosgazdálkodási és
Péĺzngyi Bizottság tagsa, SzLIi Balázs részére toľténő tanácsađói feladatokat ellássa, és velę
egyedi ügyekben egyeztessen. Tekintette| arra, hogy a Megbízottal kotött szerzodés 2013.
február 28-án megszűnt, de a Megbizott közremúkcjdésére továbbra is sztikség volt
javasolható volt a megbízási szerzódés módosítása' A szęrzőđés módosítását a
Yárosgazđálkodási és Pénziigyi Bizottság a |79l20l3. (II. 25.) szźnrltĺhatźrozatábanhagýa
jővá 2013. decembeľ 3 1-ig.

II. A beteľjesztés ĺndoka

A Megbízott feladatkörébe tartozik a bizottság fe|adat-, és hatáskcitébę tartozó dontések
el őkészítés éhez és vé gľehaj tásához szüksé ge s szakmai tanácsadás.

III. Tényállási adatok

A szerződést a Megbízott ajelen előterjesztés mellékletét képezo dokumentum alapján2013.
augusztus 1. és 2013. szeptember 30. kĺjzötti időszakban megfelelően teljesítette' ezért
javaslom a teljesítés igazo|ás elfogadását.



Iv. A diintés taľtalmának ľészletes kifejtése

Javaslom, hogy a Ytrosgazdálkođási és Pénzügyi Bizottság fogadja e| az előterjesztés
mellékletét képezo beszámolót, továbbá Pomtzi Daniel 2013. miíľcius l.jén módosított
szerzőđés, és a fent hivatkozott önkormányzati ľendelkezés alapján a polgármester írja a|á a
tcljesítés igazo|ást.

Nevezett szerzóđés 4' pontja tekintetébęn a teljesítés ígazo|ására a Yźrosgazdálkodási és

Pénziigyi Bizottság javaslata a|apjan a polgáľmesteľ jogosult.

V. A dtintés célja' pénzügyi hatása

Amennyiben a Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság elfogadja az előteľjesztés mellékletét
képezó beszámolót, nevezetr szerzodés a|apján a Megbizott az e|végzett tanácsadói
tevékenységért bruttó 88.500,- Ft/hó, azaz nyo|cvamyo|cezer-otszáz forint/hó megbízási
díjban részestil, átutalással a teljesítésigazo|ást kovető 15 napon belül a Megbízott á|taI
megadott bankszámla szźlmr a.

Amegbízási díj fedezete a 11101cím VPB kęretene|oirányzaton biztosított.

IV. Jogszabályi kiirny ezet

A Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuáľosi onkormanyzat Képvisęlő-testtiletének a
Józsefuaĺosi onkormáĺyzat 2013, évi költségvetésľől sző|ő 9l20I3. (II. 22.) önkormányzati
rendelete 16. $ (3) bekezdés a) pontja szerint: ,,A képviselő-testüIet állandó bizottságainak
rendelkezésére ólló keret havi bruttó összege.'

a) Városgazdólkodási és Pénzügyi Bizottság 932,3 e Ft ,,

A Képviselő-testület és Szervei Szęruezeti és Működési Szabá|yzatárő| sző|ő 2512013. (V.
27.) önkormźnyzati rendelet 4. számu mellékletének 1.3.15' pontja szeľint ,javasĺatot tesz -
a ktilan rendeletben meghatározott összeg erejéig - afeladar és hatáskarébe taľtozó dantések
eĺőkészítéséhez és végrehajtásához szülrséges esetenĺcłźnti vagy az adott kÔltségvetési év végéig
terjedő tanócsadási tevékenység elĺátósára és egyéb tevékenységek díjazósára, társadalmi
(civil) szervezetek támogatására, valamint ezen tevékenységek teljesítés igazolásának és
támo gatás o k e I s z ómo ĺ ás ónak eIfu gadás ár a.,,

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság 17912013' (II. 25.) szćmruhatźlrozatábarlhagýa
j őv á P omtzi D ĺĺniel tanác s adó i szeruÍ\ désének mó do s ítását.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a mellékelt határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni!



Határozati javaslat

., . . l 20 1 3 . (X. 1 4. ). szán'(l bizottsági hatźr ozat:

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dont, hogy

1. javasolja elftlgadásľa Pomázi Dánięllcl kötött nrcgbízási s'zęrzoĺIés tcljesíĹés igazoIását
2013. augusztus l-jétől 2013. szeptember 30-ig terjedó időszakľa.

2. felkéri a polgármestert a hatáĺozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazo|ás a|áírásfua.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatĺĺĺidő: 2013. oktőbęr f9.

A döntés végľehajtástivégző szeruezeti egység: Szervezési és Képviselői Iroda

A lakosság széles kĺiľét éľintő döntések esetén az előterjesztés előkészítőjének javasIata a
közzététe| módjáľa: honlapon kozzé kell tenni

Budapest, 2013' októbeľ 7.

?"*L J-Lrt,^,
Dr. Révész I!ĺĺ.érta

képviselő
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BESZAMOLO
Budapest Főváros VIII. kerület J őzsefv árosi onko rmány zat

Városgazdá|kodźlsiésPénzugyiBizottsźĺgánakvégzeÍttanácsadói

tevékenységről

2013. augusztus 1. -2013. augusztus 31. időszakban

A Budapest Főváľos VIII. keľiilet Józsefváľosi onkoľmányzat, 1082 Budapest, Baross

utca 63-67. képviseli: dr, Kocsis Móté polgórmester, mint Megbízó (a továbbiakban

Megbízó), és Pomázi Dániel, mint Megbizott (a továbbiakban Megbízott) kĺizott 2012.

November 01. napján megbízási szerződés jött |étre, a Megbiző, Yźlrosgazdálkodási és

PénzigyiBizottságaI278l20I2. (x. 17.) számrĺ határozata szerint. Amegbízźlsi szerződés

módosítása 20|3. jaĺutr 1. napjától hatályos, a fęlek hattlrozott időre, 20|3. febľuár 28-ig

kötik' A megbízźtsi szeruődés második módosítźsa 20|3. március I. napjátől hatályos, a

felek a szerzódésthatározott időre, 20|3. december 31-ig kötik.

Megbízott a Váľosgazdáikodálsi és PénzÍigyi Bizottság, illetve a Humánszolgáltatási

Bizottság, valamint a Budapest Főváľos VIII. kerůĺlet Józsefváľosi onkormányzat

Képviselő-testĺilete előterjesztéseit, mellékelt anyagait folyamatosan vizsgá|ta, azokbó|

rendszeresen felkészült.

Az előterjesztések áttekintésével és véleménynyilvánítással

képviselőcsoportjának, bizottsźtgi taĄainak és nem képviselő tagjainak

szakmai segítséget nyújtott, és az a|ćhbi előterjesztéseket véleményezte:

az MSZP

megbeszélésein

együttműkodési
megállapodás elfo gadására

szolgáLő helyiségek elidegenítésének feltételeiről, valamint a33l20l3. (VII. 15.) számu, az



onkormányzat tu|ajdonában álló lakások elidegenítéséről szóló <jnkormányzati ľendelet
módosításara

szo|gźĺ|tatźlsikeretszerződésénekmegkötésére

A fentiekben felsorolt előterjesztésekben szereplő témákat részlętesęn tanulmányozta. A

Bizottság, és a Képvisęlő-testiilet ülésein a korábban rész|etęzett fęladatok tźlrgyaIását és

alakulását figyelemmel kísérte, melyek koztil az a|źtbbiakon:

a Képviselő-testiĺlet alábbi ülésein:

2013. augusztus 29-ei ülés

szęmélvesen is részt vętt.

2013.szeptember 5.

NEM

ŕ"*-b,}b/
Pomázi Dániel

Megbízott



BESZAMOLO
Budapest Főváros VIII. keľület J őzsefv árosi onko rmány zat

Váro s ga zdźiko dás i é s P énzugyi B i zotts ágának v é gzett tanác s adó i

tevékenységről

f0t3. szeptembeľ 1. . 2013. szeptember 30. időszakban

A Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefváľosi Onkormányzat, 1082 Budapest, Baľoss

utca 63-67. képviselí: dr, Kocsis Máté polgáľmester, mint Megbízó (a továbbiakban

Megbízó), és Pomázi Dániel, mint Megbízott (a továbbiakban Megbízott) között 20|2.

November 01. napján megbízási szęrzodés jött létre, a Megbizó, Városgazdálkodási és

Pénztigyi BizottságaÍf78l20l2. (x. 17.) számú határozata szerint. Amegbizélsiszerződés

módosítása 20|3. jaĺuár |. ĺapjátő| hatályos, a felek hattltozott időrę, 2013. február 28-ig

kötik. A megbízási szęrzodés második módosítása 2013. március I. napjźttől hatályos, a

felek aszeruóďésthatźrozoff időre, 20|3. decembęr 3l-ig kĺĺtik.

Megbízott a VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság, illętve a Humánszo|gáltatási

Bizottság, valamint a Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefvárosi onkormźnyzat

Képviselő.testÍi|ete eloterjesztéseit, mellékelt anyagait folyamatosan vizsgźita, azokbő|

rendszeresen felkésztilt.

Az eloterjesĺések áttekintésévęl és véleménynyilvánítással az MSZP

képviselőcsopoľtjának ' bizottsźlgi tagiainak és nęm képviselő tagjainak megbeszélésein

szakmai segítséget nyújtott, és az a|ábbi előterjesztésekęt véleményezte:

D<jntés helyi adók mfüödtetéséről
Javaslat a 20 |3 . évi k<iltségvętéséről szó|ő 9 l20 |3 .(II.22,) rendelet módosítására
avaslat a Jőzsefvźrosi KcjĺeľĹilet-felügyelet és a Józsefvárosi Vaľosüzemeltetési Szolgálat
fe l adatainak hatékonyabb e||átźsaru

A fentiekben felsorolt előterjesztésekben szereplő témtlkat részletesen tanu|mányozta.



Részben személyesen is megtekintette a közteľület hasznźiati kérelmekľe vonatkozó

tewezett helyszíneket, a Kisfalu Kft. ingatlanok bérbeadástra és e|adźsára vonatkozó

címeken ta\áIhatő lakásokat, nęm lakás cé|jára szolgáló helységeket, tęlekingatlanokat, azok

bérbeadását, eladását véleményezte.

A Bizottság, és a Képviselő-tęsttilet ülésein a koľábban tészletezętt feladatoktárgya|ását és

alakulását f,rgyelemmel kíséľte, melyek köztil az a|ábbiakon:

a Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság alábbi ĺilésein:

2013. szeptember 2-ai ülésnap
2013. szeptember 9-ei ülésnap
2013. szeptember 16.ai ülésnap
f013. szeptember 18-ai ľendkívüli tilésnap
2013. szeptembeľ 23-ai ülésnap
2013, szeptember 30-ai iilésnap

a Képviselő.testü|et alábbi ůilésein:

2013. szeptembeľ 18-ei ülés

szęmélvesen is részt vett.

2013.október 4.

IGEN
IGEN
IGEN
NEM
IGEN
IGEN

NEM

f;,--*t.ĺ-DL,/
Pomá'zi Dánie|

Megbízott


