
Budapest Főváros VIII. kerĹile t J őzsefváros onkoľm źnyzat Képviselő-testiiletének
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság n ąa,ď.,..:....: ....s2. napirend

nr,oľpnľnSZTEs

a Váľosgazdálkodásĺ és Pénzĺigyi Bizottság 2014. ápľĺlis 17.ei üléséľe
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A napirendet nyílt ülésen kelltĺáľgyalni.
A dönté s e l fo g adásáh o z e gy szerú szav azaItobb s é g sztiksé ge s.

Melléklet: l db máľcius havi beszámoló

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság!

I. Előzmények

A Budapest Fővaľos VIII. Kerület Józsefuaľos onkormtnyzata a Varosgazdálkodási és

Pénzügyi Bizottság I278l20I2. (X. I7.) sztlmu hatźrozatában megfogalmazott javaslata
aLapján megbina Pomź.zi Dĺínielt (továbbiakbarl Megbizott), hogy a Yárosgazdálkodási és

Péĺlzť;gyi Bizottság MSZP-s taga részére történő tanácsadói feladatokat ellássa, és vele
egyedi ügyekben egyeztessen. A szęrződés módosítását a Yfuosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság a I79l20I3. (II. 25.) szźlmt hatźtrozatában hagýa jőva 2013. december 31-ig.
Tekintettel arra,hogy aMegbizottal kotött szerződés 2013. december 31-én megszúnt' de a
Megbízott közremúködésére továbbľa is sztikség volt javasolható volt a megbíztsi szeruódés
módosítása. A szeruődés módosítását a Yźtrosgazđálkodási és Pénzĺjtgyi Bizottság a
I44Il20|3. (XII.20.) számt hatéttozatának 5. pontjában hagyta jővá 2014. február 28-íg.
Tekintettel aľra, hogy aMegbizottal kĺitött szerződés 2014. február 28-án megszÍĺnt volna,
javasolható volt tanácsadői szeruődésének meghosszabbításaz}I4, szeptember 30-ig, amelyet
a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a I8I|20I4. (II.24') sztlmű határozatźnak 3'
pontj ában hagy ott j őv á.

II. A beteľjesztés indoka

A Megbízott feladatkörébe tartozik a bizottság feladat-, és hatáskĺjrébe tntozó döntések
előkészítés éhez és vé gľehaj tásához sztikséges szakmai tanácsadás.



III. Tényállási adatok

A szetződést a Megbízott ajelen előteľjesztés mellékletét képező dokumentum a|apján2014.
máľcius l. és 2014. maľcius 3 1. közötti időszakban megfelelően teljesítette, ezért javaslom a
telj esítés igazo|ás elfo gadását.

IV. A diintés tartalmának ľészletes kifejtése

Javaslom, hogy a Yźnosgazdálkodási és PénzĹĺg yi Bizottság fogadja ęI az előterjesztés
mellékletét képezó beszámolót, továbbáPomází Dániel 2012. novembeľ 1. napjától hatályos
szerződése, és a fent hivatkozott önkormányzati reĺđe|kezés alapjĺán apo|gármester íqa a|á a
teljesítés igazo|ást.

Nevezett szeruőđés 4. pontja tekintetében a teljesítés ígazolásáta a Yfuosgazdá|kodási és
Pénzügyi Bizottság javaslata a|apján a polgármester jogosult.

V. A dtintés célja, pénzĺigyi hatása

Amennyiben a Vĺíľosgazđá|kođási és Pénzügyi Bizottság elfogadja az előterjesztés mellékletét
képezo beszámolót, nevezett szerzőđés aIap1an a Megbízott az e|végzett tanácsadói
tevékenységéľt bruttó 88.500,- Ft/hó, azaz nyo|cvannyolcezer-otszáz foľint/hó megbízási
díjban részesül, átutalással a teljesítésigazo|ást követő 15 napon belül a Megbízott á|tal,
megadott bankszáml aszźlmĺa.

Amegbízási díj fedezete a 11101cím VPB keręt eloirźnyzaton biztosított.

IV. Jogszabályi ktirny ezet

A Budapest Fővĺĺľos VIII. kerület Józsefuaĺosi onkotmányzat Képviselő-testtiletének a
Jőzsefvárosi onkormányzat 2014. évi költségvetésľől sző|ő 3l2O14. (II. 13.) önkoľmányzati
rendelete 17. $ (3) bekezdés a) pontja szerint: ,'(3) A képviselő-testület állandó bizottságainak
rendelkezésére álló keret havi bruttó összege:

a) a Vórosgazdálkodási és Pénzüg1li Bizottsóg 1.088 e Ft

(4) A (3) bekezdés szerinti keret kizórólag a bizottság munkájához, a dontéshozatal
eĺősegítéséhez szülrséges tanácsadói tevékenység díjazósóľafordítható.',

A Képviselőtestület és Szeľvei Szewęzeti és Mfüödési Szabá|yzatárőI szőIő 2512013. (V.
27.) t5nkotmáĺyzati rendelet 4, számt mellékletének 1.3.15. pontja szerint ,javaslatot tesz -a kalan rendeletben meghatározott osszeg erejéig - afeladar és hatáskĺirébe tartozó dantések
előkeszítéséhez és végrehajtásához szükséges esetenkénti vagy az adott kakségvetési év végéig
teľjedő tąnácsadási tevékenység ellótásóra és egléb tevékenységek d[jazósĺźra, társadalmi
(civil) szervezetek tdmogatására, valamint ezen tevékenységek teljesítés igazolásának és
tómo gat ás o k e l s z ámol ós ának elfu gadás ár a.,,

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság I8I|20I4. (II,24.) szźlmu határozatának 3.
pontjábanhagfia jőváPomźzí Dániel megbízási szerződésének hosszabbításźLt.

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



Határozati javaslat

' .' . l 20 1 4. (IV. 1 7.) szárntł bizottsági hatáĺozat:

A VaľosgazdáIkodási és Péĺrzügyi Bizottság úgy dtint, hogy

1. javasolja elfogadásľa Pomźzi Daniellel kÓtött megbízási szerződés teljesítés igazo|ását
2014. maľcius 1-jétől 2014. március 31-ig teľjedő időszakľa.

2. fe|kéri a polgármesteľt a hatáĺozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazolźs a|áírására.

Felelos : polgĺĺľmester
Hataľidő: f0I4. május 2.

A döntés végrehajtásátvégzó szervezeti egység: Szervezési és Képviselői Iroda

A lakosság széles körét órintő döntések esetén az előteľjesztés előkészltőjének javaslata a
közzétételmődjara: honlapon kozzé kell tenni

Budapest, 2014. április 1 0.
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Dľ. Révész }ĺĺárta
képviselő
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BtrSZAMOLO

Bu cl apest Főváros VIII. kęrtilęt J őzsefv átosi onko rmányzat

V áro s g a zdáIko dás i és P énń gyi B i z o tts ágtĺnak v égzett tan ác s ađó i

tevékenységrő1

20ĺ4. máľcius l. . f014. március 31. időszakban

A Budapest Főváros VIII. keľület Józsefváľosi onkormányzĺt, 1082 Budapest, Baross utca 63-ő7'

lcépl,iseli: dr Kocsis Máté potgármestel: mint Megbiző (a továbbiakban Megbízó), és Pomázi Dánicl'

rnint Megb izott (atovábbiakban Megbízott) kozött 2012. November 01' napján rĺegbízási szeľződés jötĺ

Iétre, a Megbiző, Ytltosgazďálkodási és PénzĹigyi Bizoťtsága tf78ĺf01f. (X. t7.) számú határozlta

szerint. Anegbizćtsí szęrződés módosításafOl3. janufu 1. napjától hatályos, a fęlek határozottic\oĺe,

2013' február f1-ig kötik. A megbizásí szerzoďés második módosítása 2013, mttrcius 1' nap.jától

hatályos, a felek a szeruődést határozott időre, 2013. decembeľ 31-ig kotik. A megbizćtsi szeľződés

hannadik módosítása szeľint a felek a szęrződést hatćĺrozott időľę, 2014' február f8-ig kötik. A

megbízási szeruőďés negyedik rnódosítása szeľint a felek a szęrzódést hatáľozott iclóľe, 2014

szeptenrber 3 O-ig kötik.

Megbizott a Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság, illetve a Humánszolgáltatási

Bízottság, valamint a Budapest Főváros VIII. keľület Józsefvárosi Önkormőnyzat

Képviselő-testülete előterjesztéseit, mellékelt aĺyagaít folyamatosaĺ vizsgáIta, azokból

rends zeres en felkészrilt'

Az előterjesztések áttekintéSéVel és vélernén1myilvánítással az MSZP

képviselőcsoportjának, bizotts ági tagaínak és nern képviselő tagjainak megbeszélésein

szakmai segítséget nýjtott'

A Blzottság és a Képviselő-testÍilet ülésein a koľábban részletezett feladatok táľgyalását és

alakulását f,rgyelemmęl kísérte, melyek közül az aIábbíakon:

a Y ár <lsgazdálkod á si és Pénziigyi Bizottság alábbi Íilésein :

2014.március 3-ai ülés



z\I4,rnárcius 1 0-ei ülés

2014.rnárcius 1 7-ei ülés

személyesen is ľészt vett.

2014. április 9.

,? ĺ^ .'..i.q t ĺ /. 
/ 9 t'*-^"t.Ł J./cĺ, \b{
Pomźni Dánĺel

Megbízott


