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Városgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság 
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ELiTERJESZTES

aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2014. ápľilis l.7-ei üléséľe

Táľgy: Javaslat Kardos-Erdódi Zso|t tanácsadói tevékenységénęk 2014. március havi teljesítés
igazo|ására

Előterjesztő: Soós Gyöľgy, Yźltosgazđálkođási és Pénzügyi Bizottság elnöke
Készítette: Pálka Dőta, Szervezési és Képviselői Iroda
Leíró: Pálka Dóľa

A napirendet nyílt tilésen kell táľgyalni.
A dcintés el fo gadás áh oz e gy szeru szav azattobb sé g sziiks é ge s.
Melléklet: 1 db maľcius havi beszámoló

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. E|őzmények

A Budapest Főviíros VIII. Kerület Józsefuĺíľos onkotmányzata a Yćrosgazdálkodási és
Pénzügyi Bizottság 342l20II. (il. 02.) számu hatźrozatában megfoga|mazott javas|ata
a|apjánmegbína Kardos-Eľdődi Zsoltot (továbbiakban Megbízott), hogy aYáĺosgazdálkodási
és Pénzügyi Bizottság elnöke, Soós György részére történő tanácsađói feladatokat ellássa, és
vele egyedi ügyekben egyeztessen. A szerződés módosítását aVarosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság a I8II20I3. (II. 25.) szźmlűhatźrozatának2. pontjábanhagyta jővá2O13. december
31-ig. A Megbízott tanźrcsadásźra Soós György elnöknek, feladatai jogszenĺ e|Iátźsa
érdekében december 31-ét követően is sziiksége vo|t, ezérta Megbízott megbízási szerződését
aYátosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a I44I|20I3. (xII.20.) számuhatározatćnak3.
pontjában 2014. február 28-ig meghosszabbította. Tekintette| arra, hogy a Megbízottal kötött
szerződés 2014. februaľ 28-án megszűnt volna, javasolható volt tanácsadői szeruődésének
meghosszabbítása 2014. szeptember 30-ig, amelyet a Yźrosgazdálkodási és Pérrlngyi
Bizottság aI8I|20I4. (II.24.) sztnnis'határozatźnak}.pontjában hagyott jóvá.

II. A beteľjesztés indoka

A Megbízott feladatkĺjrébe llartozik a bizottséry feladat-, és hatáskörébe tartozó döntések
előkészítés éhez és vé grehaj tásĺíhoz szfü séges szakmai tanácsadás.



III. TényáIlási adatok

A szeruőďést a MegbízoĹt ajelen előteľjesztés mellékletét képező dokumentum a|apjźn20|4.
március I. és 2014. március 31. közötti időszakban megfelelően teljesítette, ezért javaslom a
telj esítés igazo|ás elfo gadását.

Iv. A döntés tartalmának részletes ismertetése

Javaslom, hogy a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság fogadja e| az előteľjesztés
męllékletét képezo beszĺímolót, továbbá Kaľdos-Eľdóđí Zso|t 2011, március 2, napjeĺtőI
hatályos szerződése, és a fęnt hivatkozott tjnkormtnyzati rendelkezés alapjan a polgármester
ftja a|á a teljesítés ígazo|ást.

Nevezett szerzodés 4. poĺtja tekintetében a teljesítés igazolására a Yáĺosgazđálkodási és
Pénzngyi Bizottság j avas|ata aIapján a polgáľmester jogosult.

V. A dtintés célja' pénzügyi hatása

Amennyiben a VarosgazdáIkođási és Pénzügyí Bizottság elfogadja az eIőterjesztés mellékletét
képező beszámolót, nevezett szęrzodés aLapjan a Megbízott az elvégzett tanácsadói
tevékenységéľt bruttó 235.000,- Ft/hó, azaz kettőszázharmincötezer forint/ľró megbízásí
díjban részesül, átutalással a teljesítésigazolást k<jvető 15 napon belül a Megbízott áLta|
me gadott bankszáml aszámĺ a'

Amegbízási díj fedezete a 11101cím VPB keľet e|oirźnyzaton biĺosított.

VI. Jo gszabáIyi kiiľny ezet

A Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuaľosi onkormányzat Képviselő-testületének a
Jőzsefvfuosi onkormźnyzat 2014. évi költségvetésről sző|ő 3l2O14. (II. 13.) önkormányzati
rendelete 17. $ (3) bekezdés a) pontja szeľint: ,'(3) A képviselő-testület áĺlandó bizottságainak
rendelkezésére áIló keret havi bruttó összege:

a) a VárosgazdáIkodási és Pénzügli Bizottság 1.088 e Ft

(4) A (3) bekezdés szeľinti keret kizáľólag a bizottság munkajóhoz, a dantéshozatal
elősegítéséhez szülĺséges tanácsądói tevékenység díjazásárafoľdítható','

A Képviselő-testület és Szervei Szęrvezeti és Működési Szabá|yzatarőI sző|ő 2512013. (V.
27.) önkormányzati rendelet 4. szttmű mellékletének 1.3.15. pontja szerint ,javaslatot tesz -a hłIan rendeletben meghatórozott Ôsszeg erejéig - afeladat- és hatásktjrłźbe taľtozó danések
előkźszítéséhez és végrehajtásóhoz szülrséges esetenkéntivagł az adott kÓkségvetési év végéig
terjedő tanácsadási tevékenység ellátásara és egléb tevékenységek díjazásáľa, társadaĺmi
(civil) szervezetek tómogatására, valamint ezen tevékenységek teljesítés igazolósának és
támo gat ás o k e l s z ámo l ós ának elfu gadás ór a,,,

A Varosgazđá|kodási és Pénziigyi Bizottság l8|l20l4. (II'24.) számu hatátozatának 2.
p ontj ában hagýa j őv a Kaľdo s -Eľd o di Zso|t tanác s adó i szer ző đé sének ho s szab bítását.

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



Határozati javaslat

. .'' . . 1201 4' (IV. 1 7.). számís bizottsági hatáľozat''

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dclnt, hogy

1. javasolja elfogadásra Kaľdos-Erdődi Zso|tta| kötött megbizási szerzodés teljesítés
igazo|ását2014. marcius 1-jétől 2014. mĺíľcius 31-ig terjedo időszalła.

2. felkéľi a polgĺírmesteľt a hatérozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazolás alźiráséna.

Felelős: polgáľmester
Hatfuídó 2013. május 2.

A döntés végľehajtásźúvégzó szervezeti egység: Szeľvezési és Képviselői Iroda

A lakosság széles körét érintő dcjntések esetén az eIőteqesztés előkészítójének javaslata a

ko zzététel mő dj ár a: honlapon kozzé kell tenni

Budapest, 2014. április 9.

a Vaľos
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BE'sZÁMotŐ

20l4. nlárcius hónapbalr a Váľosgazdćikodási és Péllzügyi l3izottság üléseit és a bizoĹ1ság

tagjaillak nrunkáját az a|ćtbbi, a meglrívó szeľinti napíľendek illetve ügyek vélelrrényezésével

segíteĹtenr:

20l4. nárcius 3.i bĺzottsági ĺilés

Napirend 2.5. pontja: Javaslat a Józsefváľĺls l(erĺileti Epítési Szabáiyzata (ĺoxÉsz)
lntódosítńsĺĺval |ĺapcsolatos döntéselr mcglrozata|ára

m elyľo I a bízottság 189 /201 4. (III' 0 3. ) szánrú hattlľ ozatával dö ntött.

Na1tiren ĺl 3. 1. pon íj a : I(łizJcľüIet-használatĺ kéľelnrek clbÍľá|ása

melyľől a lrizottság |98lf0Í4. (lII.03.)' 19912014. (III.03.)' 200lf0t4. (l[.03.)' 201'/f0t4.
(lII.03.)' 202lf014, (IlI.03.)' 21|3/f01'4. (III.03.)' 2a4/f0|'4. (III.03.) és f05l20|4. (IH.03.)'
szárnú lratáľozataival döntdtt.

Napirelld 3.2. pontja: Tulajdonosi hozzájáľulás, a Budapcst VIII. ker. Mátyás téľ ĺ.-4.
szálno|ĺ clőtti útÍ'elúj ĺtás lĺłizÍeľiiletÍ munkái|roz

lne l y:o l a b i z.ottság f0 (, ĺ20 1 4, (I il' 03.) szźmű haÍttr ozatäval dölrtott.

Na1liľend 5.I. pontja: Javaslat nlegbízási szerzőĺlés meglcötĺĺsĺirc az MNPIII. pľojckt
Iĺcrctélrcn a Tclcki Lĺ{szló téľ I., ,,FiI)o'' téľ - złildŕ'clület ĺ{ltal hatáľĺtlt tel.ülct, Kír|vírria
téľ l<łizteľüIet ľehabilitáciĺĺja pľojckte|em kĺvitelezése soľán miĺszaki ellcnőľi Í.eladatok
clIĺĺtására

melyľől a lrizottság f30ĺ201,4. (Iil.03.) számĹt lratáľozatával dörrtott'

Napiľend 5.2. pontia: Tele|łi tóľi új pĺnc kameľaľcndszer ós kapcsolódó gyengeáralnú
rcndszeľeIĺ lĺiépĺtésc

nrelyľől a bizottság f3|'lf0|4. (lil.03.) számťl határozatával dtĺntcjtt'

Na1rÍrcnd 5.3. pĺlntia: I(iizÚerti|cÚ-haszllírlati kóľelmek. elbíl.áIrĺsa

trrelyľol a bizottság f32/20|4. GrI.03.) számú lratáľozatával döntött,

20 1 4. nráľcius 5-i ltépvĺselő-testĺileti ĺilés

Napiľend 3/1. pontja: Javaslat dłintésck meglrozatalára a Magdolna Ncgycd Pľogľam
lII. megvalósításávaI kapcsoIatlran

nrelyľŕĺl a kĺĺpviselő-testtilet 4f/2014. (III.05.) számťl |latfuozatával dontiitt.



Napiľcllĺl 3/f. pontja: .Iavaslat l}ionil<aĺ lllllovációs Kiizpont ós Paľk lĺialĺrkíÍásával
ka1lcsolatos Ícjlesztósi e|képzclósck támogaÚásáľa

nrelyľőI a képvise|ő-testület 43ĺfÜ14. (Iu.05.) szánrú hatátozďtćpal dörrtött.

Napiľcnd 5/I. pontja: Javaslat a piacokľól szó|ó ľendelet e|fogadására, ós a Tc|eki téľi új
piaccal lĺapcsolatos diilltéscIĺ mcghozatalára

melyľől a képviselő.testiilet 46ĺ201-4. (IlI.05.) szarnú hatáľozatćwď dontött'

Napĺľenĺl 5/3. porrtja: Javaslat a Józscfváľos Kcľĺilcti Epítósi Szabőiyzata 1.lóĺ<Ész;
mĺĺdosítńsávztl I<a;lcsolatos dłĺntósĺll< mcghozataIáľa

rrrelyľől a l<épviselő.testiilet 48/f01-4, (Iu.05.) szátrrťt hatáľozatćpal dörrtcĺtt.

2014. lnáľcius ĺ,7.ĺ bizottpińgi iiló!

Na1lÍľend 3.1. ponÚja: KözteľüIct.hasznĺílati |ĺérelmek e|bĺl.álása

trrelyľőI a bizottság ?(,|'12014, (Iil.17.), f62ĺ2014. (In.l7.)' 263lf0t'4. (III.ĺ7.) ós264ĺ20|4,
(I II. 1 7. ) szál.n,ú |latáľ o zataíva l ĺ1ö ntött.

Napiľend 3.2. pontja: Tulajdonosi hozzájáľulás a l3udapest VlIl. keľĺilet útÍ.elújítítsi
pt.ogľam keľetébcn megvalrísuló (Sáľkánly u.) lĺ'iizvitágĺtásĺ hírlózat ós beľelldczósck
átópítése közterůilcti munlĺáihoz

ľrelyľől a bizottság 265ĺ20t4. (III.17.) számr.l hatátozatźwal dontött.

Napil.end 3.3. ponÚja: Tulajdĺlnosi hozzájáľu|ás a Coľvin sótány 113/a tiimb elelĺtľomos
c|Ińtása kiiztcrii|eti munkáihoz

nrelyľől a bizottság 266/f0|4, (IlI.17.) szánrú hatźtrozatćxal döntött'

2pl4. márcÍus 24-i bizottsáei ĺilés

NapÍľcnd 2.1. pontja: Kłiztcľii|ct.Irasználati kéľelmclĺ' ellríľáIása

melyľől a bizottság 3|0lf0l4. (||I,f4.),311ĺ201.4, (IIl'24.)' 31a2aW. gII.24.) és 313/2014.
(tII.24.) szttĺnu lratáľozataival döntĺjtt.

Napiľend 2.f. 1lontja: Tu|ajdonosi hozzájáľulás a Buĺlapcst VIIL keľ. útfelújításí
pľogräm koreté.bcn megvalósuló, Nap ós I{ocI< .Iános utcáIt közvi|ágítási hálózat ós

bcľcn dezĺĺsek átépítósc kłizteľti|eĺi lrrunkáihĺlz

nrelyľĺĺl a bizottság 3|512||1'4. (|II.f4.) szánrú határozatźryal dolrtĺĺtt.

Napiľend 5.1. pontja: Beľulrázĺii nyilatkozat, a Sĺ{ľkány utca l<łiz.világításának
átépítóséveI kapcsolntosan

melyľĹĺl a bizoĹl.ság 333/2014. (III.24.) szánŃ |latározatéwal dontött.



. '').1

Napiľenĺ| 5.2. pontja: I}eľullázói nyilatlĺozat a Buĺ|apest vilI. |łeľii|ct lloľváth Mihály
tóľ átépítćsévcl kapcso latos lĺiiz-vilá gítás lĺczelés lrc ad ásáIroz

melyľől a bízottság 334l2łl4. (IIl.24.) számú |latfuozatával dölttött.

2014. máľcius 28-ĺ bizottsáeí ülés

Napircnĺ| 2.I. pontja: Javaslat l}udapest, Józsefváľos Magdolna nerycd program III.
łinkoľmányzati bórházfclrrijítás kÍvitclezóse I(eretmegállapodásos eljáľás második
szakasz
,,Vállalltozílsi szeľződés kcľctóbcn Budapest, trőzsefv,Átos Magdĺllna ncgycd pľogľanr III.
ii lr |ĺo ľnrány zati b ér|lázfclúj ítá s kivitel ezés e 5. r ó,sz,'

',Vál|alkozási 
szer,ĺődós kcretélren l}udapesÚ, Jĺĺzsefváľos Magdolna negyed pľogľam III.

ti lllĺo ľm ány zati b őr|láufelúj ítá s kiv i telczós c 8. rósz''
eľedményónelĺ mcgállapításáľa

nlelyľől a bizottság 338lz0|4. (|II.28.) számú hatátozatlaval dörrtott.

Napiľenĺ| 3. 1. poníj a : I(iizÍcľiileÚ-Irasználĺrti kéľe|mck elbírálása

nrelyľől a bizottság 339120|4, (III.28.) és340ĺ2014. (tII.28.) szálrrú hatäľozaĹaival <iorrtött'

Napirend 3,2. pontjaĺ Javas|at ilz új Te|e|ĺi téri piaccal ka1rcsolatos diintósek
nrcghozatłrIáľa

melyľőI a bizottság 34|ĺ2t14. (III.28.) szánrú határozatával dcĺntött.

Napiľcnd 3.3. pontja: Tu|ajdonosi lrozzájáľulás a |}udapest VIII. lĺer. ľ.ĺumci út - Dobĺlzi
u. . Népszínházu. által hatáľolt tér vi||amos eneľgia ellátása kiĺzteľületĺ munkĺłihoz

nrel yľő l a bizottsá'g 3 42 ĺ2a u. ( I l l. 2 ĺ|. ) sz ánrú hatlaľ ozatával d ö rrtöĹ1.

Napiľend 3.4. pontja: Tulajdollosi hozzájáľulás a l}udapcst VIII. keľ. volt n,ĺÁv
Inkĺĺtc|cp (SalgótarjĺĹni u. - Hungáľia lĺľÚ. által Ilatĺiľolt teľtilet) víz., ós
szcn nyvízcsĺttoľnázás köztcrĺi| cti mullká ihoz

rrr e ly ro l a bizotts ćę 3 43 / 20 | 4. (I ĺ I. 2 8. ) szamú |latát o zatćtva l d cĺ ntö tt.

Napiľcnd 5'1. pontja: Javaslat a Magdolna Negyed Pľogľam tIl. Iĺeľetóben 
'IProgľa ma lĺrp pályázati fellrÍvásainak elfo gad ásáľa

nlel yľől a lrizottság 345 ĺ201 4. (III.28.) szátrrťl hatát ozatáxal dĺĺntött.

. A fęnti lra1riľendek ügyében folyallratosan konzultációt folytattalrr SoÓs Gyöľgy e|nök ťrľľď,

Vcjľös Tanás alehrcik úľral és a bizottság tagjaival.

- Részt vettem a bizottság tagjai által kezclenrérryezett szelnélyes megbeszéléselĺen, alrol a

fehneľĹilo igélryek alapián téĄékoztat1am oket épitésigazgatási, váľosüzerrreltetési kéľc|ésekben

az azokka| ka1roso|atos nrťlltbeli clöntések szakmai hátteľéľőI, nrely szĹikséges a dorĺéshozói

ĺ.oI yanrat e gy sć ges és ki szánrítlrató mĹiköđésélrez'



I q.:Í L

A fent lęíľtak, valamint a szakéľtoi szeľződésbe foglaltak alapjan a20l4. máľcius hlnapra eső

résztelj esítés megtörtént.

Budapest, 20l4' ápľilis 4.


