
Budapest Főváros VIII' kerĺilet Jőzsefváros onkormányzatKépviselő-testületének
Váľosgazdálkodási és PénzügyiBlzottság | , /11- /t

L....:..ĺ.. ]..sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS

a Váľosgazdálkodási és PénzÍigyĺ Bizottság 20|3. november 22.ei üIéséľe

Táľgy: Javaslat Kaľdos-Erdodi Zsolt megbízási szerződésének 2013. október havi teljesítés
igazo|ására

Előteľjesztő: Soós Gyöľgy, Yźrosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság elnĺike
Készítette: Pálka Dóra, Szervezési és Képviselői Iroda
Leírő: Pálka Dóra

A napirendet nyilvános ülésen lehet tĺáĺgyalni.
A dcj nté s e l fo gadás áh o z e gy szeru szav azattobb sé g szüks é ge s.
Melléklet: 1 db októbeľ havi bęszámoló

Tisztelt Váľos gazdálkodási és Pénzü gyi Bizottság!

I. Előzmények

A Budapest Főváľos VIII. Kerület Józsefuáros onkormányzata a Váľosgazdálkodási és
Péruugyi Bizottság 342l20II. (m. 02') számt hatátozatában megfoga|mazott javaslata
a|apjánmegbízta Kardos-Erdődi Zsoltot (továbbiakban Megbízott),hogy aYźlrosgazdálkodási
és Pénzügyi Bizottság elnöke, Soós Gyöľgy tész&e tcjrténő tanácsadói feladatokat ellássa, és
vele egyedi tigyekben egyeztessen. Tekintette| arra, hogy a Megbízotta| kötött szeruodés
2013. februaľ 28-aÍI megszűnt, de a MegbízoÍt. közremfüödésére továbbra is sziikség volt
javasolható volt a megbízási szęrzőđés módosítása' A szerzőďés módosítását a
Vĺíľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 78Il20I3. (II. 25.) szźrrÍl határozatźnak 2.
pontjában hagyta jővá2013' december 31-ig.

II. A beterjesztés indoklása

A Megbizott feladatköľébe tartozik a bizottsźry fe|adat-, és hatásktjrébę tartozó döntések
előkészítés éhez és vé gľehaj tásához szfü sé ges szakmai tanácsadás.



III. Tényállási adatok

A szeruoďést a Megbízott a je|en előterjesztés mellékletétképezó dokumentum a|apján}ll3.
október I. és 2013. október 3 1 . közötti időszakban megfelelően teljesítette, ezért javaslom a

telj esítés igazo|źs elfo gadását.

Iv. A dtintés tartz|mának részletes kifeJtése

Javaslom, hogy a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság fogadja eI az előterjesztés
mellékletét képező beszámolót,továbbá Kardos-EľdođiZsoIt2013. maĺcius 1-jén módosított
szeruóđés, és a fent hivatkozott önkormanyzati rende|kezés a|apjtn a polgáľmester írja aIá a

teljesítés igazo|ást'

Nevezett szęrződés 4' pontja tekintetében a teljesítés igazolására a Varosgazdálkodási és

Pénzügyi Bizottság javaslata alapján a polgármesteľ jogosult.

V. A diintés célja' pénzügyi hatása

Amennyiben a Varosgazđá|kodási és Pénziigyi Bizottság elfogadja az előterjesztés mellékletét
képezo beszámolót, nevezeff szeruőđés a\apján a Megbízott az e|végzett tanácsadói
tevékenységért bruttó 235'000,- Ftlhő, azaz keÍtőszázharmincotezet forint/hó megbízási
díjban részesül, átutalással a teljesítésigazolást követő 15 napon belül a Megbízott á|ta|
megadott bankszáml aszámĺa.

A megbizźtsi díj fedezete a 1 1 1 01 cím VPB keľeteĺ előirźnyzaton biztosított.

VI. Jogszabályi körny ezet

A Budapest Fővaľos VIII. kerĹilet Józsefuarosi onkormányzat Képviselő-testületének a
Józsefuárosi Önkormányzat2013, évi költségvetésről sző|ő 9l20I3. (II. 22) önkormtnyzati
rendelete 16. $ (3) bekezdés a) pontja szerint: ,'A képviselő-testület ólĺandó bizottságainak
ľendelkezésére ólló keret havi bruttó összege:

a) Városgazdólkodási és Pénzüg1li Bizottság 932,3 e Ft ',

A Képviselő-testtilet és Szervei Szervezeti és Mrĺködé si SzabáIyzatárő| sző|ő 2512013. (V.
27 ') onkormźnyzati rendelet 4, szźmű mellékletének 1.3.15. pontja szerint ,javaslatot tesz -
a lcĺ;lt;n rendeĺetben meghatározott összeg erejéig - afeladat- és hatáskt;rébe tartozó dantések
előkészítéséhez és végrehajtásóhoz szüluéges esetenkénti vagł az adott kakségvetési év végéig
terjedő tanácsadási tevékenység eĺlótására és egłéb tevékenységek díjazására, társadalmi
(civil) szervezetek támogatására, valamint ezen tevékenységek teljesítés igazolásának és

támo gatás ok elszámolás ának elfo gadás ára.,,

A Ytrosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság I8I|20I3. (II. 25.) szźlrn,ű hatáĺozattnak 2.

pontjában hagýa jőváKaľdos-ErdődiZsolttanácsadói szeruodésének módositását.

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



Határozati javaslat

.. . .. .l20I3. (XI.zf .). szźlmu bizottságihatározat''

A Vaľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság ĺlgy clönt, hogy

1. javasolja elfogadásľa Kardos-Erdődi Zsolltal, kötött megbízási szerződés teljesítés
ígazoIásźú 2013 . októbeľ 1 -j étől 2013, október 3 1 -ig terj ed ó ídőszakĺa.

2. fe|kéri a polgĺíľmestert a határozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazo|ás aláításfua.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 20|3. decembeľ 7.

A dĺjntés végrehajtásźúvégzo szęrvezeti egység: Szervezési és Képviselői Iroda

A lakosság széles köľét érintő döntések esetén az előteqesztés ęlőkészítőjének javas|ata a
közzététe|mőđjfua: honlapon kozzé kell tenni

Budapest, 2013' novembeľ 15.
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BESZAMOLO

2013. oktlbeľ hónapban a Váľosgazdtilkoďási és Pénzügyi Bizottság üléseit és a bizottsĺág

tagjainak munkáját az alétbbi, a meghívó szeĺinti napiĺendek illetve ügyek véleményezésével

segítettem:

20ĺ.3. októbeľ 2ł képviselő.Úestiiletĺ ülés

Napiľend 3/1. pontja: Teleki téľi Pĺac építésével kapcsolatos neryedéves beszámolrí

melyről a képviselő-testület a367l20ĺ3. (x.02.) számú hat,áĺozatíval döntött.

2013. oktĺíbeľ 7.i bizottsáqi ĺilés

NapÍľenđ 2.1. pontja: Kiizteľĺilet.használati kéľelmek elbíľálása

melyľől a bizottság L09L ĺ2013. (x.07.) számú hatźlror.atźnal döntött.

Napiľend 2.3. pontja: Tulajdonosi horeájátľulás Budapest VilI. keľ. Coľvin negyed
L19 ĺB ttimb kapubeh aj tók létesĺtés e kłĺzteľĺiletĺ munkáihoz

melyrőlabizoltsźlg1092l20|3,(x.07.)szrímúhatfu ozatźxaldöntĺ jtt.

Napiľend 2.4. pontja: Tulajdonosi'htzzáĺjálľulás mrídosítása, Magdolna-negyed pľogram
III. keľetében a Budapest VIII. keľület Baueľ Sándoľ utca (Népszínhíz u. - Homok u.),
a Magdolna utca (Dobozi u. - Dankó u.) útepítési egyesített engedélyezési és kiviteli
tervhez kapcsolĺídó köwi|ágítás ĺĺtépítése és a Teleki téľi piac foľgalomtechnikai'
útépÍtésĺ tervéhez kapcsolódó kiĺzvĺIágítás átépítése során I ktizli|ágítátsának
téľítésmentes kezelésbe adásához

melyľől a bizottság 1093 ĺ20Í3. (x.07.) számú batfu ozatźxal dtjnt<itt.

Napĺľend 2.5. pontja: Tulajdonosi hozzájálľulás módosítása, a Budapest vilI. keľület
FiDo téľ átépítésével kapcsolatos közvĺlágÍtás kezelésbe adásőhoz

melyľőlabizottság1094ĺ2013.(x.07.)szźľĺűhattrozatőryaldĺĺntott.

Napiľend 3.5. pontj a: Javaslat gépkocsĹbeálló bóľbeađására

melyľőlabizottsáę1097ĺzaB.6.07')széłm,hhatározatápďdcjntött.
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Napiľenđ 3.7. pontja: Javaslat a Budapest VIII.' Kisfaludy u.28la, szátm a|atti táľsashrĺz
felúj ításával kap csolatos társfu laj donosi diintésre

melyľől a bizottság 1098t2013. (x.07.) számú hatźlrozatź*al dĺintott.

Napiľend 3.1. pontja: Sami Info Tľade Kft. béľbevéte|i kéľelme a Budapest vltr.
keľület, Bérkocsis u. 21'. szám alatti üľes iĺnkormányzati tulajdonú heýiség
vonatkozásában

melyrőlabízottságL10tĺ20L3.(x.07.)száműhatěrozatěnaldöntĺjtt.

Napĺrend 3.2. pontja: Javaslat a Buđapest vI[. keľĺilet, Somoryi B. u. 17. szám alatti
üres, łinkormányzati fuIajdonú nem lakás célú hetyiség béľbeadásáľa

melyľől a bizottság 1102lf0L3, (x.07.) szátműhatfuozattxal döntött'

Napiľend 6.1. pontja: Javaslat a ,,Vá|lalkozási szeľződés keľetében Jĺízsefuáros
karácsonyi feldíszítése és díszkiü|ágítása,, tárgyttktjzbeszerzési eljáľás megindítás:ĺľa

melyrőtabizottságtfi 6n0ľl.(x.07.)száműhatÄrozatÁvalđclnttitt.

2013. október 14.i bizottsági ülés

Napirend 3.1. pontj a: Kiizteľület-használati kérelmek elbíľálása

melyről abĺzottséę1125120l.3. (x.14.)' |12612013. (x.14.)' 1127ĺ20Ĺ3. (x.14.) és1128ĺf0I3.
(X. 1 4.)' számit határozataív al döntött.

Napiľend 3.4. pontja: Tu|ajdon osi hor:záĘálľulás Budapest VIil. keľ. Teleki LászJró téri,
Pĺac BKV felsővezeték taľtó (56 sz.) oszlop áthelyezése közterůileti munkáihoz

melyrőlabízotĺságĹLf 912013.(x.14.)szźmĹlhatźrozatźya|döntöťt.

Napiľend 3.6. pontja: Á. Bp. Főv. onk. Főpo|gáľmesteri Hivatal Üzemeltetési
Főosztályának kłizteľület.használati kéľelme

melyĺőĺ a bizottság 1'l3aĺz0L3. (x.14.) szźlmúhat,Áĺozatánal donttitt.

Napiľend 3.3. pontja: Tulajdonosi hozzáljálľulás Budapest, Hungáľĺa krt. . Kiinyves
Kálmán krt. keľélęáľos főrĺt ľm. keľtiletet éľĺntő szakaszok) kiizteľÍileti munk.áihoz

melyrőlabizottságt13lna13.(x.14.)szálműhatźrozatávalđöntött.

Napiľend 3.5. pontja: Tu|ajdon osi bonájálľulás, a Budapest vlil. ker. 7261lL0.-521t10 
|

TR. állomások ktizött (Cipľus - Százados - Tiszfes utcĺĺk közúti szakaszain) ľészleges 10
kV-os kábelľekonstrukció közteľĺileti munkáihoz

melyrőlabizottséryI132l2013.(x.14.)szźmúhatározatźlvaldcĺntött'



Napiľend 4.4. pontja: Javaslat a ,,Budapest vIn. keľĺilet OtpacsÍrta utca és Reviczlĺy
utca jáľdafellijítás tárgyáůlan a KÍsfalu Kft.vel megbÍzási szeľződés kiĺtésére

melyľőlabizottsĘ1Í34ĺ20L3,(x.14.)szátmuhatźtĺozatźtvďdöntött.

Napiľend 5.1. pontja: Javaslat közterületek díjmentes hasznáÄatálnak biztosításárt

melyrőlabízottságÍl37l2013.(x.14.)sztmlthatáĺozattpaldöntött.

Napiľend 5.2. pontja: Javaslat tulajdonosi döntés meghozata|íra egy, az 1956.os
golyónyomokat megőrző emléktábla elhelyezésével kapcsolatban

melyĺőlabizottság1140lzot3'(x.14.)szźtműhatěrozatźryaldöntĺitt.

2013. októbeľ 16-i képYiselő-testüleÍi ii|és

Napĺľend 2I|. pontja: Javaslat a Magdolna Negyed Pľogľam III. önkormányzatĺ
Iakĺíépĺiletek felújít.ĺsához, és pľogľam keľetében kött'tt feladat.ellátási szeľződés
módosításáľa vonatkozó diintések megbozatalńrł

melyľől a képviselő.testĹilet 37912013. (x.16.) számri határozatávaldöntött.

Napiľend 4|l, pontia: Javaslat a Teleki téri Piaccal kapcsolatos diĺntések meghozata|áta

melyľől a képviselő-testiilet 382ĺ20t3. (x.16.) szĺmú hatfuozatával döntött.

Napirenđ 4/f. pontja: Javaslat a Jĺízsefváľosi pályaudvaľ terüIetéľe vonatkozĺ, lorcÉ'sz
módosítási eljáľásban a paľtneľsé gi egy eztetés |ezírására

melyrői a képviselő-testiilet 38312013. (x.16.) szánńhatáĺozatäval döntĺjtt.

Napĺľend 4/3. pontja: Javaslat a Puskás Stađion beľuházás kapcsán ingat|anok
tulaj d onj o gán ak ńtrlubázńs ár a

melyľől aképviselő-testiilet 38412013. (x.16.) szĺáĺľi hattlrozatávď döntĺĺtt.

201'3. októbeľ ?1.i bizottsáei iilés

Napĺrend 2. ĺ. pontj a : KözÚeľiilet-használatÍ kérelm ek elbíľálás a

melyľől abizottsőgÍt44l2013. (x.2U' 1145|z0t3. (x.21.)' 1'1'4612013. (X.21.)' 1147l20t3.
(x21.)' fl48n0ĺ3.. (x.21.)' 1149120Í3. (x,Żl,), |l50n013. (x.21.) e's 115U2013. (x.21.)
számú hatán ozatnvď dönt<jtt.

Napiľend 2.2. pontia: 20 napos kaľácsonyi.szilveszteľi ajándék és fenyőfa áľusítĺĺs

melyĺőlabíz-ottság1Ĺ52ĺ20t3.(x.21.)számíhatérozatápaldöntött.
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2013. oktqbeľ 2l.i hizottsiĺei ĺilés

Napirend 2.1. pontj a : Kiizteriilet.használati kéľelmek elbĺľálása

melyről a bizottság t1-74t2;013, (x.28.), tt75ĺ20L3. (x.28.)' |L76|2013. (x.28.)' L!77|f0t3.
(x.28.), 1178t20t3. (x.28.), 1t79ĺ20L3, (x.28.), 1180/2013. (x.28.) és 1181/2013. (x.28.)

számú hatĺĺrozataival döntött.

Napĺľend 2.2. pontja: Tulajdonosĺ hozzájárulás a Budapest VIII. ker. Teleki László tér
BKv ZRt. villamos tartóoszlop kivá|tás eryesített engedélyezési és kiviteli teru II.
módosítńsához

melyről a bizottság l182l20l3. (x.28.) számú batärozatěxal döntött.

- A fenti napirendek tigyében folyamatosan konzultációt folytattam Soós György elnök úľral,

Vöros Tamás alęlnök úľral, a bizottság tagiaival. . Részt vettem a bizottság tagiai által

kezdeményezett személyes megbeszéléseken, ďnl a felmertiló igények alapján tájékoztattam

őkęt építésigazgatási, várostlzemeltetési kérdésekben az azokkal kaposolatos múltbeli

dontések szakmai hátteľéről, mely szükséges a döntéshozói folyamat egységes és kiszámítható

működéséhez.

A fent leírtak, valamint a szakértői szerződésbe foglaltak alapján a20|3, októbeľ hónapra eső

résĺelj esítés megtörtént.

Budapest, 201 3. novembeľ 04.


