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Budapest Főváro s VIII. keľtil et J őzsefv źxo s onkorm ány zat Képviselő -testiiletének
Váľosgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság 

C UU.,...... 1.,..s2. napirend

ELOTERJESZTES

a Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 20|3. novembeľ ll.ei ülésére

Táľgy: Javaslat Pomź.zi Dániel megbízési szęľződésének2013. október havi teljesítésigazolźsára

Előteľjesztő: Dľ. Révész Márta, képviselő
Készítette: Pálka Dóra, Szervezési és Képviselői Iroda
Leírĺó: Pálka Dóra

A napirendet nyilvános ülésen lehet tárgyalni'
A dönté s el fo gadás ĺíh o z e gy szerú szav azattobb s é g szfü s é ge s.

Melléklet: 1 db október havi besziímoló

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Előzmények

A Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefuáros Önkormányzata a Vaľosgazdálkodási és
Pénzügyi Bizottság I278l20l2. (X, I7.) számt hatánozatában megfoga|mazott javaslata
alapjáĺ megbízta Pomází Dánielt (továbbiakban Megbízott), hogy a Yárosgazdálkodási és
Pénztigyi Bizottság tagsa, Szilli Ba|ázs részére történő tanácsadói feladatokat ellássa, és velę
egyedi ügyekben egyeztessen. Tekintette| arra, hogy a Megbízottal kotött szęrzőđés 2013.
februáľ 28-án megszűnt, de a Megbízott közremúködésére továbbra is sztikség volt
javasolható volt a megbízási szerzođés módosítása. A szerzódés módosítását a
Yátosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság a 17912013. (II.25') szźlmű,hattlrozatábanhagyta
jővá 2013. decembeľ 3 1 -ig.

II. A beteľjesztés ĺndoka

A Megbízott feladatkcirébe tartozik a bizottság feladat-, és hatásktjrébe tartozó döntések
előkészítés éhez és vé grehaj tásához sziikséges szakmai tanácsadás.

III. Tényállási adatok

A szeruődést a Megbízott ajelen előteľjesztés mellékletét képezii dokumentum alapjźn2013.
októbeľ 1. és 2013. októbeľ 31' kĺjzcitti időszakban megfelelően teljesítette, ezért javaslom a
telj esítés igazo|ás elfo gađźsát.



Iv. A diintés tarta|mának ľészletes kifejtése

Javaslom, hogy a Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság fogadja eI az előterjesztés

mellékletét képezó beszámolót, továbbá Pomází Daniel 2013' miírcius l-jén módosított
szeruodés, és a fent hivatkozott önkormányzati rendelkezés a|apjźn a polgármestet írja aIá a

teljesítés igazolást.

Nevezett szerzodés 4. pontja tekintetében a teljesítés igazoläsáľa a Yfuosgazdálkodási és

Pénzügyi Bizottság javaslata a|apjáĺ a polgármesteľ jogosult.

V. A döntés célja' pénziigyi hatása

Amennyiben a Varosgazđá|kodási és Pénztigyi Bizottság elfogadja az eIőteqesztés mellékletét
képezó beszámolót, nevezett szerzőďés a|apján a Megbízott az e|végzett tanácsađói
tevékenységéľt bruttó 88.500,- Ft/hó, azaz nyolcvannyolcezerotszáz foľint/hó megbízási
díjban részesül, átutalással a teljesítésigazo|ást követő 15 napon belül a Megbizott á|ta|
megadott bankszáml aszámra'

Amegbízási díj fedezete a 1110lcím VPB keľeteĺelőfut.nyzaton biztosított.

IV. Jogszabályi kiiľny ezet

A Buđapest Fővaľos VIII. kerĹilet Józsefuĺĺľosi onkotmányzat Képviselő-testületének a
Józsefuarosi onkormźnyzat 2013. évi köitségvetésľői sző|ő 9DaB. 0i. 22.) onkotmányzatí
rendęlete 16. $ (3) bekezdés a) pontja szerint: ,,A képviselőłestület állandó bizottságainak
rendelkezésére álĺó keret havi bruttó osszege:

a) Vórosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsóg 932,3 e Ft ,,

A Képviselő-testtilet és Szervei Szervęzeti és Múkc'dési SzabtiyzatarőI sző|ő 2512013. (V.
27.) önkoľmźnyzati ľendelet 4. sztĺrń mellékletének 1.3.15. pontja szĺ.ĺint ,javasĺatot tesz -
a H;lan rendeletben meghatározott osszeg erejéig _ afeladat- és hatáskarébe tartozó dÔntések
előkészítéséhez és végrehajtásához szülĺséges esetenkénti vagy az adott kÔltségvetési év végéig
terjedő tanácsądási tevékenység ellátására ,és egłéb tevékenységek díjazására, társadalmi
(civil) szervezetek támogatósára, valamint ezen tevékenységek teljesítés igazolásának és

t ámo gat ás o k e l s zómol ás ának eIfu gadds ár a',,

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság I79l20I3. (II. 25.) számuhatátozatábanhagýa
j ov á P omźzi D áni el tanác sadó i szer ző désének mó do s ítását.

Kérem aTisneh Bizottságot, hogy a mellékelt hatarozatí javaslatot szíveskedjen elfogadni!



Határozati javaslat

. . . . /20 I 3 . (XI. 1 1 .). számt bizottsági hatáľ ozat:

AYźĺrosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásra Pomźzi Dĺániellel kötött megbízási szqződés teljesítés igazo|źsát
2013 ' október l-jétől 20|3 ' október 3 l-ig teľjedó idószak<ra.

2. felkéri a polgáľmesteľt a hatźtrozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazo|ás a|áírására.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. november 26.

A dtjntés végľehajtásátvégző szęrvezetí egység: Szervezési és Képviselői Iroda

A lakosság széles köľét éľintő döntések esetén az előterjesztés előkészítőjénekjavasIata a
közzététe| mő đj źtr a: honl apon kö zzé kel l tenni

Budapest, 2013. novembeľ 5.
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Dr. Révész ľlĺ'áĺta

képviselő
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BESZAMOLO
Budapest Főváľos VIII. kerĹilet J ozsefv źrosi onko rmtnyzat

V áľo s g a zdtĺIko dtls i és P énztlgyi B izo tts ágtlnak v é gzett tan ác s ad ó i

tevékenységről

2013. október 1. . 2013. októbeľ 3.1. időszakban

A Budapest Főváros VIII. keľület Józsefváľosi onkoľmźłnyzat, l082 Budapest, Baross

utca 63-67' képviseli,, dr Kocsis Máté polgárľnester, mint Megbízó (a továbbiakban

Megbízó), és Pomázi Dánĺel, mint Megbizott (a továbbiakban Megbízott) közott 201'2,

November 01. napján megbizási szęrzodés jött létre, a Megbizó, Váľosgazdálkodási és

Pénzügý Bizottsága 127812012. (X. 17.) számiĺ határozata szeľint. Amegbízási szerződés

módosítása 20|3.január I. napjtltőL hatályos, a felek hattĺozott időľe, 2013. fębruár 28-ig

kötik. A megbizásí szeruődés második módosíttsa 2013. március |, ĺapjátől hatályos, a

felęk a szęrződést határozott időrę, 2013. dęcembęr 3l-ig kötik.

Megbízott a Városgazdáilkodátsi és Pénzugyi Bĺzottság, illetve a Humánszolgá|tatási

Bizottság, valamint a Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefvárosi Önkormányzat

Képviselő-testülete előterjesztéseit, mellékelt anyagait folyamatosan vizsgá|ta, azokbo|

rendszeresen felkészrilt.

Az előterjesztések áttękintésével és véleménynyilvánítással az MSZP

képviselőcsoportjának, bizottsägi tagtrainak és nem képviselő tagjainak megbeszélésein

szakmai segítséget nyrijtott, és az a|ábbi előteľjesztésekęt véleményezte:

o Javaslat aMagyarország;l' Volksbank Zrt.ve| keľet megállapodás megkötésére

r Javaslat a normatív 1akásfenntartási támogatásban részesülők téli rezsikiadásainak
csökkentésére

o A 2073. július 26. napjära k1irt ,DH2013 típusú'' béľlakás pá|yázat eľedményének
megá|lapítźsa



A fentiękben felsoľolt előterjesztésekben szereplő témákat részletęsen tanulmányozta. A

Bizottság és a Képviselő-testĹilet ülésein a korábban részletę zętt fe|adatok tárgyalását és

alakulását figyelemmel kísérte, melyek kozül az a|ábbiakon:

a Városgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság alábbi ülésein:
2013,október 7-ei ülés

2013.októbęr 14-ei ülés

2013, október 21-ei ülés

2013. októbęr 28-ai tilés

a Képviselő-testület alábbĺ ülésein:

2013, októbeľ 2-ai tilés

2013 októbeľ 16-ai ülés

2013. október 3O-ai rendkívüli ülés

személvesen is részt vett.

2013.novembęr 3.
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Pomź,zi Dániel

Megbízott


