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ELoTERJESZTÉS

a Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 20|4. febľuáľ 13.ai ľendkívůilĺ ülésére

Táľgy: Javaslat Pomázi Dániel megbízási szerzodésénekf}I4.január havi teljesítés igazo|źsáta

Előteľj esz tőz Dr, Révész Mtrta, képviselő
Készítette: Pálka Dóra, Szewęzési és Képviselői Iľoda
Leíró: Pálka Dóľa

A napirendet nyilvános ülésen lehet tárgyalni.
A dĺjnté s el fo gadás áh oz e gy szeru szav azattobb sé g sztiks é ge s.

Melléklet: 1 db januaľ havi beszámoló

Tisztelt Város gazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság!

I. Előzmények

A Budapest Fővaľos VIII. KerĹilet Józsefuáros onkorményzata a Vaľosgazđálkodási és

Pénzügyi Bizottság I278l20I2. (X. 17 ') szamt hatźtĺozatában megfoga|mazoIt javaslata
a|apján megbízta Pomázi Dánielt (továbbiakban Megbízott), hogy a Yárosgazdálkodási és
Pénztigyi Bizottság taga, Szi|i Balazs részére töľténő tanácsadói feladatokat ellássa, és vele
egyedi ügyekben egyeztessen. Tekintette| arua, hogy a Megbízottal kötött szerzóđés 2013,
februáľ 28-źn megszűnt, de a Megbízott kĺizreműködésére továbbra is sztikség volt
javasolható volt a megbizási szerződés módosítása. A szętzőđés módosítását a
Yárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság a I79lf0I3. (II. 25.) számll'hatźrozatábanhagyta
jővá 20T3. december 31-ig' Tekintettel aľľa, hogy a Megbízottal kötött szerződés 2013.
december 31-én megszúnt, de a Megbízott kcizremfüĺjdésére továbbra is szükség volt
javasolható volt a megbízási szerzodés módosítása. A szeruődés módosítását a
Yfuosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a |44112013' (XII.20.) számú határozatának 5.

pontjában hagýa jővá20I4. február f\.ig.

II. A beterjesztés indoka

A Megbízott feladatk<jľébe tartozlk a bizottstlg fe|adat-, és hatáskörébe tartozó döntések
előkészítés éhez és vé gľehaj tásához szükséges szakmai tanácsadás.



III. Tényállási adatok

A szerzóđést a Megbízott ajelen előterjesztés mellékletét képező dokumentum a|apján2014.
januar l. és 2014. január 31. közötti időszakban megfelelően teljesítette, ezértjavaslom a
telj esítés igazo|ás elfo gadását.

IV. A diintés tarta|mának ľészletes kifejtése

Javaslom, hogy a Viĺľosgazdálkođási és Pénzügyi Bizottság fogadja eI az előterjesztés
mellékletét képező beszámolót, tovźtbbá Pomtni Dániel 2013. maľcius l-jén módosított
szerzođés, és a fent hivatkozott önkormanyzati rcnde|kezés alapjan a polgármester írja aIá a
teljesítés igazoLást'

Nęvezett szętzođés 4. pontja tekintetében a teljesítés igazo|ására a Yźrosgazđálkodási és

Pénzügyi Bizottság javaslata a|apjźn a polgármester jogosult.

V. A döntés célja, pénzügyi hatása

Amennyiben a Városgazdá,Ikodási és Pénzügyi Bizottság elfogadja az előterjesztés mellékletét
képezo beszámolót, nevezeÍt szeľzőđés alapján a Megbízott az e|végzett tanácsadói
tevékenységéľt bruttó 88.500,- Ft/hó, azaz nyolcvannyolcezer-otszáz forint/hó megbízási
díjban részesül, átutalással a teljesítésígazolást követő 15 napon bęltil a Megbízott áItaI

megadott bankszáml aszámĺ a'

A megbízási díj fedezete az átmeneti gazdá|kodźtsról szóló ręndelet a|apjtn a 11101 cím VPB
keret.

IV. Jogszabályi kiiľny ezet

A Képviselő-testület és Szervei Szeruęzeti és Működési Szabétlyzatźrő| szőIő 2512013. (V.
27.) önkormźnyzati rendelet 4. szźtIĺń mellékletének 1.3.15. pontja szerint ,javaslatot tesz -
a ktłlan rendeĺetben meghatározott osszeg eľejé'ig _ afeladat- és hatáskorébe tartozó dantések
előkészítéséhez és végľehajtósához szülrséges esetenkénti vagł az adott kal*égvetési év végéig
terjedő tanácsadási tevékenység eĺlátására és egłéb tevékenységek díjazósára, társadalmi
(civil) szervezetek támogatására' valamint ezen tevékenységek teljesítés igazolásánąk és

t ámo gat ás o k e l s zámo l ás ának elft gadás ár a.,,

AYźtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság I44I|20I3, (XII.20.) szźlmuhatáłozatábanhagýa
i őv á P oméni D aniel tanác s adó i szeruő đé sének mó do s ítását.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a mellékelt hatźlrozatijavaslatot szíveskedjen elfogadni!



Határozati javaslat

. . . . /20 I 4. (II. 1 3 .) szźlmí bizottsági hatźrozat:

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elÍbgadásra Pomäzi l)aniellel kötött megbizási szerződés teljesítés igazo|ásćú

20 I 4. j anuĺír 1 -j étől 201 4. j anuáľ 3 1 -ig teľj ed ő iđőszakľa.

2. felkéri a polgármestert a határozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazolás alźńtásźra.

Felelős: polgármester
Hatarido : 20 1 4. februźr 28.

A döntés végrehajtásźivégző szervezeti egység: Szeľvezési és Képviselői Iľoda

A lakosság széles köľét érintő döntések esetén azeLőtelesztés előkészítőjéĺek javasIataa
kozzététe|mődjaĺa: honlapon kozzé kell tenni

Budapest, 2014, februaľ 1 0.
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BESZAMOLO
Budap est Főváro s VIII. keľĺ.ilet J őzs efv tlro s i onk ormányzat

V áľo s g a zdtůko dźts i és P énzugyi B izott s á gtlnak v égzett tan ác s ad ó i

tevékenységről

}D.l'4.jaunár t. - 2014.januáľ 31. időszakban

A Budapest Főváros VIII. keľiilet Józsefváľosĺ onkormányzat, I082 Budapest, Baross

utca 63-67' képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester, mint Megbízó (a továbbiakban

Megbízó), és Pomázi Dánĺel, mint MegbízoÍt (a továbbiakban Megbízott) kozott 20|2.

}.{ovember 01. napján megbízäsi szerződés jött létre, a Megbízó, Városgazdálkodási és

Pénzügý Bizottsága t278ĺ2012. (x. 17.) számú határozata szeńĺt. Amegbizási szęrződés

módosítása2013. januát I. napjtltől hatályos, a felek hatátozott időre, 2013, fębruár 28.ig

kötil<' A megbízási szęrződés második módosítása f0I3. március 1. napjától hatályos, a

felek a szerzódést határozott időre,20|3. decembęr 31-ig kötik. A megbízási szerződés

harmadik módosítása szerint a felek a szerzóďést határozott időrę, 2014. februáľ 28-ig kötik.

Megbízott a Városgazdáikodőlsi és Pénzugyi Bizottság, illetve a Humánszolgáltatási

Bĺzottság, valamint a Budapest Főváros VIII. keľület Józsefváľosi onkormányzat

Képviselő.testiiletę előterjesztéseit, mellékelt anyagait folyamatosan vizsgtita, azokbő|

ľendszęresen felkészült'

Az előterjesztések áttękintésével és véleménynýlvánítással az MSZP

képviselőcsoportjának, bizottsági tagsainak és nem képviselő tagjainak megbeszélésein

szakmai segítséget nyúj tott.

A Bizottság és a Képviselő-testtilęt ülésein a koľábban részlętęzett feladatok tárgyalását és

alakulását figyelemmel kísérte, melyek közül az a|thbiakon:



a Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság alábbi ülésein:
20|4. janvfu 13-ai ülés

2014. január 20-ai ülés

2014. január 27-ei ülés

szęmélvesen is részt vett.

f0I4.február 9.
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Pomázi Dániel

Megbízott


