
Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuáľos onkormźnyzatKépviselő-testĹiletének

ELOTERJESZTES

a Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság f0|'4.június 16.ai ülésére

Tárgy: Javaslat Kardos-Erdődi Zsolt tanácsadói tevékenységének 2014. május havi teljesítés
igazo|ására

Előteľjesztő: Soós Gyĺirgy, Varosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság elnöke
Készítette: Pálka Dóra, Szervezési és Képviselői Iľoda
Leíľĺó: Pálka Dóra

A napiľendet nyílt ülésen kelltárgyalni.
A đönté s e l fo gadás áh o z e gy szeru szav azat1obb s é g s zfü sé ges.
Melléklet: 1 db május havi beszĺímoló

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzůigyĺ Bizottság!

I. Előzmények

A Budapest Főviíros VIII. KerĹilet Józsefuaľos onkormányzata a Yárosgazdálkodási és
Pénzügyi Bizottság 342120|1. (ru. 02.) szźlm,ű hatáĺozatźlban megfoga|mazott javaslata
aLapjźn megbízta Kardos-Erdődi Zsoltot (továbbiakbanMegbízott), hogy aYźlrosgazdálkođási
és Pénztigyi Bizottság elnöke, Soós György részére tcjrténő tanácsadói feladatokat ellássa, és
vele egyedi iigyekben egyeztessen. A szerződés módosítźsźú aYfuosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság a l81l20|3. (II.25.) számthatározattnak 2. pontjában hagyta jővá20|3. december
31-ig. A Megbízott tanźrcsađásáĺa Soós György ęlnöknek, feladatai jogszenĺ e||źĺtása
érdekében december 3 l-ét kĺjvetően is szfüsége vo|t, ezért aMegbízott megbizási szeruődését
aYfuosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 144Il20I3. (KII.2O.) szźtműhatáĺozatźnak3.
pontjában 2014. február 28-ig meghosszabbította. Tekintettel arľa, hogy a Megbízottal kötött
szerződés 2014. februar 28-an megszűnt volna, javasolható volt tanácsadőí szeruődésének
meghosszabbítźsa 2014. szeptember 30-ig, amelyet a Yźnosgazdálkodási és Pénzugyi
Bizottság a |8| ĺ2014. (II.24 .) szttĺrn hatáĺozatának 2. poĺtjźlban hagyott j óvá.

II. A beterjesztés indoka

A Megbizott feladatk<jrébe l.artozik a bizottság feladat-, és hatáskörébe tartozó döntések
előkészítés éhęz és végrehaj tásához szfü sége s szakmai tanácsadás.



III. Tényállási adatok

A szerzođést a Megbízott ajelen előteľjesztés mellékletét képező dokumentum alapjźln2014.

május 1. és 20t4. május 31. k<jzötti időszakban megfelelően teljesítette, ezértjavaslom a
telj esítés igazo|ás elfo gadását.

Iv. A diintés taľtalmának részletes ismertetése

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

mellékletét képezo beszámolót, továbbá Kardos-Erdođi ZsoIt 20II. marcius 2. ĺapjátőI
hatályos szeruoďése' és a fent hivatkozott önkormáĺyzati rendelkezés alapján a polgármester

írja a|á a teljesítés igazolást.

Nevezett szerzođés 4. poĺt1a tękintetében a teljesítés igazoIására a Vaľosgazdálkodási és

Pénzügyi Bizottság javaslata alapján a polgármesteľ jogosult.

V. A dtintés célja, pénzügyi hatása

Amennyiben a Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elfogadja az előterjesztés mellékletét

képező beszámolót, nevezett szeruődés alapjáĺ a Megbízott az elvégzett tanácsadói

tevékenységéľt bruttó 235.000,- Ft/hó, azaz kęttoszźnharmincotezer foľint/hó megbízási
díjban részesül, átutalással a teljesítésigazo\ást követő 15 napon belül a Megbízott á|taI

megadott bankszáml aszćtmĺ a.

Amegbízási díj fedezete a 11101cím VPB keret e|őirźnyzaton biĺosított.

VI. Jogszabályi kiirnyezet

A Budapest Fővaľos VIII. keľiilet Józsefuaľosi onkormźnyzat Képviselő-testtileténęk a
Jőzsęfváĺosi Önkormźnyzat 2OI4. évi költségvetésről sző|ő 3l20I4. (II. 13.) önkormźnyzati
rendelete 17. $ (3) bękezdés a) pontja szerint: ,,(3) A képviselő-testület állandó bizottságainak

rendelkezéséľe álló keret havi bruttó osszege:
a) a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsóg 1.088 e Ft

(4) A (3) bekezdés szerinti keret kizárólag a bizottság munkájához, a dont,źshozatal

elősegítéséhez szülrséges tanácsadói tevékenység díjazósárafordítható.,'

A Képviselő-testület és Szervei Szewęzeti és Mfüĺidési Szabźiyzatźtrő| szőIő 2512013' (V.

27.) önkormźnyzati rendelet 4. szám,Ú mellékletének 1.3.15. pontja szeńnt ,javaslatot tesz -
a kĺilan rendeletben meghatórozott összeg erejéig - afeĺadat- és hatáskorébe tartozó dantések

előkészítéséhez ,és végrehajtásához szüĺrséges esetenhźnti vagł az adott koltségvetési év végéig

terjedő tanácsadási tevékenység eĺlĺźtására és egłéb tevékenységek díjazására, társadaĺmi
(civil) szervezetek tómogatására, valamint ezen tevékenységek teljesítés igazolásónak .źs

t ómo gatós ok el szómol ás ának elfo gadás ár a.,,

A Yźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság l81l20l4. (II.f4.) számu hattlrozatának 2.

pontjában hagyta jőváKardos-ErdődiZsolttanácsadói szetzőđésének hosszabbítását.

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



Határozati javaslat

. . . . . . l 20 1 4. (vI. 1 6.). szźtmí bizottsági hatźr ozat..

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy d<int, hogy

1. javasolja elfogadásra Kardos.Eľdődi Zso|tta| kötött megbízási szerzodés teljesítés
igazolásźttz}I4. május l-jétől 2014. május 3l-ig terjedő iđószakra.

2. felkéri a polgĺĺľmestert a hatźlrozat 1. pontjában foglalt teljesítés ígazo|ás a|áírására.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 20|4.jú1ius 1.

A döntés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Szervezési és Képviselői Iľoda

A lakosság széles körét éľintő döntések esetén az e|őter1esztés előkészítĘének javaslataa
kozzététel módjaľa: honlapon kozzé kelltenni

Budapest, zll4.június 1 0.
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BESZAMOLO
2014, mćĺjus lrónapban a Y,árosgazdálkodasi és Pénztigyi Bizottság Ĺiléseit és a bizottság

tagiainak nrullkáját az a|ábbi, a nreghívó szer{nti napiľenđek il|etve Íigyek véIeményezésével

segítcttern:

2014. máÍus 5.i biz.g!Ígági ĺilós

Napiľend 2.1. pontja: Javas|at BuĺIapost, Jĺizsefvárĺls Magdolna ncgyed pľogľam [II.
tinkormányzati béľhĺĺzfehijítás lĺivitelezése l(eľetlnegállapodásos eljáľás másodilt
szakasz
,,Vá||a|kozási szerződés lĺcľetében Budapest, Józsefváros Magdo|na ncgyed pľogram lll.
iiIl lĺoľmá nyzati béľházfcl tij ítás kivĺ Éelezós e | . r ész,,

,,Vál|allĺozásĺ szeľzőđós keľetóben Budapest, Józsefváľos Magdo|na negyed progľłnr III.
łin |ĺo ľm á n yzaÚi lr éľh ázfe|új ítás kivitclezós e 2. r i:sz,,

nrel yľőI a b izot1ság 47 | / f0t4. (V. 0 5.) szánu hatěr ozatćxal d<intott.

Napiľend 3.l. ponŕia: Ktizteľii|et-Ilasználatĺ kóľclmelr elbíľálása kiegószítés

nrelyľől a bizottsětg 472/2aM, (v.05.)' 473ĺ20|4. (V.05.)' 47412014. (v.05.)' 47512014.
(v.05.)' 476l20t4. (V.05.) ó:s 477l20I4. (v.05.) számri hatćrozataival dörrtott.

2014. mĺ{ius ĺ2.i bizottsáei ii!és

Napiľend 2.4, pontja: Javaslat egyetóľtő nyilatkozat elÍbgadásál.a |}udapcst
l'cľĺi|etfcj lcsztési Koncepcĺĺój ávaI łisszefü ggésben

nrelyľől a bizottság 493120|4. (v.12.) szánrú hatáľozatával döntöt1.

Napil'end 2.5. pontj a : Javas|at szo b ľok, enrlóktáblák elhelyezósóľe

melyľől a bizottság 494120|4. (v.12.) szánrú határozatával döntcjtt.

Napircnd 2.9. ponĺ:ja: Javaslat Józsefoáľos lĺłizĺgazgatási teľiiletón lcvő vĺzĺkłizmíiveklĺel
kĺlpcsolatos mcgál|apodás aláíľásáľa

nr e I yľ<i l a bizottsźlg 498 l 20 |' 4, (V. 1 2.) számú hatfu ozatával döntött.

Napiľcnd f.|4. pontja: Tájé|<oztat6 a közössógi |reľtek kiépÍtéséľől

nrelyľőI a bizottság 5ay2014. (V.l.z.) szánlú hatźrozatźxal d<jntött.

Napircnd 3.I. pontja: Javaslat |}udapest, Józsefváľos Magdolna negyeđ pľogľanr III.
łinkoľmányzati béľházfelűjÍtás lĺivĺtelezése Keľetmcgá|lapodásos eljáľás másodilr
szakaszához ,,VáIlalkozásĺ szeľződós keľetóben BuĺIapest, Józsefváľos Magdolna negyed
program III. tinkoľmányzati béľlrázfelújítás kivitelezése 4. ľósz'' táľgyú konzult:ĺciós
fel|rívás e|Íbgadásáľa





lrrel yl o l a birnttság 50 4 l2Ü1 4. (v. 1 2.) s zálrrú hatfu ozatával döntött.

Napĺľend 5.1. pontja: Tulajdonosĺ hozzájál.ulás, a l}udapest VIII. lĺeľ. Keľcpesi úti
Szá'z|á.}ű h íd fel rij íf á sa/átépítése ktizteľĺilcti mu nká ihĺlz

nr elyrő l a bizotts ág s0 6 na t 4. (V. 1 2. ) szárnú hatäľ ozatáv al đöntött.

Napircnd 5.2. pontja: Javaslat közteľĺĺlctek díjmcntes használatának bĺztosÍtására

nrelyľől a bizottság 507nlu, (v.12.) ós 508lf014. (v.12.) szĺĺrrrú hatátozataivaldĺĺntött.

2014. máius !4.i képviselő-tesĺ.iilęti iłlgg

Napirend 4/1. pontja: Javaslat szobľok, emléktáblák elhelyezéséľe

nrelylol a képviselo-testüIet 8tl2014. (V.l4.)' 82l2il14, (v.14.)' 83120|4, (v.t4.)' 84120|4.
(v.14.)' 85l20I'4. (v.14.)' 86120t-'4. (v.14.)' 87ĺz0|4. (v.14.)' 88ĺ20t4. (v.14.)' 89ĺ2au.
(v.14.)' 90120|4. (v.14.) ós9|lf0|4. (V.14.) szfunú hatÁrozataival dölttĺitt.

Napiľenĺ| 4lf, pontja: Javaslat a ľBR-roZ ,,A,, pállryázattal |ĺapcsolatĺls tliĺntésck
lncghozataIáľa

melyľől a képviselő-testĹilet 9212014. (v.14.) számri hatáľozattnal dontöt1.

NapiľenĺI 5/3. pontja: Javas|at a Vĺľágos Magyaroľszágért Kiĺľnyezetszópítő Veľsenyen
töľténő jclentkczésľe

nrelyľől a képviselő-testĹilet 95ĺ20|4. (v.l4.) szátrrú hatátozatźnal dönt<itt.

Napiľend ('/L. pontja: Javaslat Józsefváros kiizigazgatási teľiilctén lovő vtzi-
kfizművc|ĺI<cl kapcs olatos megállapod ás aláíľásáľa

melyľől a kópviselő-testiilet 9(,ĺ20|4. (v.ĺ4.) szánrťt hatfuozatával dĺjntött.

20l4. mĺĺius ĺ6-Í rendkívůili bizottsáei ülós

Napiľend 3.2. pontja: Javaslat a ,,Józscfváľos Keľtĺ|eti EpítésÍ Szabályzata 1.ĺlrllsz;
módosÍtása'' táľgyú, közbeszerzósi éľtĺllĺhatĺĺľt el nem érő lreszelzósi eljárás
eľedményénc|ĺ megáIlapÍtásáľa

rrrelyľol a bizottság 533ĺ20t4. (v.l6.) számťt haI.tlľozatź*al döntött.

Napirend 4.1. pontja: Tulajdollosi hozzájáru|ás, a Budapest vlil. |łer. 3.Iĺ24l28-as
vil|am os vona Ia|ĺ pályafelújítása kłiztcľiileti mu nkáihoz

nrelyľo l a bi zottság 53 4 ĺz0| 4. (v. 1 ó.) szánt lratal.ozatával döntött,

Napiľcnĺl 4,2. polltja: Javaslat kiizteľůi|eÍek használatának bĺztosÍfásáľa

nrelyľőI a lrizottság 535|20|4, (v.t6.)' 536120Í4. (V.16.)' 537|2014. (v.ló.)' 538120|.4.
(V.16.)' s39l20t4. (v.16.)' 540ĺ2014, (v.I6.) szátrrú lratiíľozataiva| dĺintött.





. A fęnti napiľendek {igyében folyamatosan konzultációt folytattam Soós György olnök urral,

Vöľös "ľamás alęlrrök úrral és a bizottság tagiaival.

. Részt vęttem a bízottság tagjai által kezdeményezętt szęmélyes megbeszéléseken, ahol a

felmerülő igényck alapján tájékoztattam öket épĺtésigazgatási, váľosĺizemeltetési és

teleptilésfejlesztési kérdésękben azazoÝ'ka|kapcsolatos múltbeli döntések szakmąi hátteréľól,

mety szttkséges a döntéshozói folyamat egységes és kiszámĺthato mtiködéséhez'

A fent leírtak, valamint a szakéľtői szeľződésbe foglaltak alapján af0|4. május hónapra eső

résztelj esítés megtöľtént.

Budapest, 2014. május 28.




