
Budapest Főváros VIII' kerĹilet Józsefuiíľos onkormányzat Képviselő-testiiletének
Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság

ELOTERJESZTES

a Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bĺzottság 20|'4.június 16.ai üléséľe

Tárgyz Javaslat Pomázi Dániel tanácsadói tevékenységének fO|4. május havi teljesítés
igazo|ásźra

Előteľj esztőz Dr. Révész Máĺta, képviselő
Készítette: Pálka Dőta, Szervezési és Képviselői Iroda
Leíró: Pálka Dóra

A napiľendet nyílt tilésen kell taĺgyalni.
A dönté s elfo gad ásĺĺh o z e gy szera szav azattobb sé g s ztiks é ges.
Melléklet: 1 db május havi beszámoló

Tisztelt Yáľosgazdálkodási és Pénziigyĺ Bizottság!

I. Előzmények

A Budapest Főváros VIII. Keľtilet Józsefuláros onkormźnyzata a Yźrosgazdálkodási és
Pénzügyi Bizottság |27812012. (X. 17.) számí hatźrozatában megfoga|mazott javas|ata
alapjźn megbína Pomźľ;i Dánielt (továbbiakban Megbízott), hogy a Yźľosgazdálkodási és
Pénzngyi Bizottság MSZP-s taga részére történő tanácsadói feladatokat ellássa, és vele
egyedi ügyekben egyeztessen. A szerződés módosítását a Yźĺrosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság a |79l20I3. (II. 25.) számll határozatábarl hagyta jővá 2013. december 31-ig.
Tekintettel ana,hogy aMegbízottal kötött szerződés2013. december 31-én megszĺĺnt, de a
Megbízott közremfüĺidéséľe továbbľa is szfüség volt javasolható volt amegbízźsi szerzi5đés
módosítása. A szerződés módosítását a Yźxosgazdálkodási és Péllziigyi Bizottság a
144|/20|3. (XII.20.) szátĺí:, hatáĺozatźnak 5. pontjában hagyta jővá 20|4. februĺíľ 28-ig.
Tekintettel aľra, hogy aMegbízottal kötdtt szerződés 20|4. februráľ f$-án megszúnt volna,
javasolható volt tanácsadői szeruődésének meghosszabbítása 2014. szepember 30-ig, amelyet
a Yárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság a I8I|20I4. (II.24.) szźtmt hatáĺozatźnak 3.
pontj ában hagyott j óvá.

II. A beteľjesztés indoka

A Megbízott feladatkĺjftbe tartozík a bizottság feladat-, és hatáskörébe tartoző d<intések
előkészítés éhez és végľehajtásához szĹikséges szakmai tanácsadás.



III. Tényállási adatok

A szeruodést a Megbízott ajelen előterjesztés mellékletét képezó dokumentum alapjáĺ}ll4.
május |. és 201'4. május 31. közĺjtti időszakban megfelelően teljesítette, ezértjavaslom a
telj esítés igazoIźs elfo gadását.

IV. A diintés taľtalmának ľészletes kifejtése

Javaslom, hogy a Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság fogadja eI az előterjesztés
mellékletét képezó beszámolót,továbbáPomźzi Dániel 2012. november I. napjátő| hatályos
szeruődése, és a fent hivatkozott önkotmźnyzati rendęlkezés alapjan a polgármester íqa a|á a

teljesítés ígazo|ást.

Nevezett szęrződés 4. pontja tekintetében a teljesítés ígazoIźtstlra a Yfuosgazdálkodási és

PénzĹĺgyi Bizottság javaslata a|ap1źn a polgĺírmesteľ jogosult.

V. A diintés célja, pénziigyi hatása

Amennyiben a Varosgazdźikođási és PénzügyíBízottságelfogadja az előterjesztés mellékletét
képező beszámolót, nęvezett szeruődés alapjźn a Megbízott az e|végzett tanácsadói
tevékenységéľt bruttó 88.500,- FtJÍ7ő, azaz nyoIcvannyolcezer-otszáz forint/hó megbizási
díjban részesül, átutalással a teljesítésigazo|ást kĺjvető 15 napon belül a Megbizott á|ta|
me gadott bankszáml aszétmľ a,

Amegbízźtsi díj fedezete a| 1101cím VPB keľet e|őirźnyzaton biztosított.

IV. Jogszabályi kiiľny ezet

A Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuríĺosi onkormźnyzat Képviselő-testĹiletének a
Józsefuaľosi onkormźnyzat 2014. évi kĺiltségvetésről sző|ő 3120|4. (II. 13.) önkoľmźnyzatĺ
rendelete 17. $ (3) bekezdés a) pontja szerint: ',(3) A képviselő-testiilet állandó bizottságainak
rendelkezésére álló keret havi bruttó osszege:

a) a Városgazdĺźlkodĺźsi és Pénzügłi Bizottság ].088 e Ft

(4) A (3) bekezdés szerinti keret kizárólag a bizottság munkájához, a dantéshozatal
e l ő s e gít é s é he z s züla é ge s t anóc s adó i t ev é keny s é g díj az á s ár a for díthat ó,,'

A Képviselő-testület és Szeľvei Szewezetí és Mtĺködési Szabźiyzatźxő| sző|ó 2512013. (V.
27.) önkoľmźnyzati rendelet 4. számÍĺ mellékletének 1.3.15. pontja szeľint ,javaslatot tesz -
a kĺ;lan rendeletben meghatározott összeg erejéig - afeladar és hatáskÔrébe tartozó ddntések
előkészítéséhez és végľehajtásához szülaéges esetenkénti vagł az adott kalrcégvetési év végéig
terjedő tanácsadósi tevékenység ellátására és egléb tevékenységek díjazására, társadalmi
(civiĺ) szervezetek támogatásóra, valamint ezen tevékenységek teljesítés igazolásának és

tómo gatás ok els zámolás ának elfo gadás ára'',

A Yźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság I81^l20|4. (II.f4,) sztlrcú hatźnozatźnak 3.

pontjábanhagyta jőváPomźzíDánielmegbízásiszeruóđésénekhosszabbítását.

Kérem aTisneh Bizottságot, hogy a męllékelt hatźrozatijavaslatot szíveskeđjen elfogadni!

deakne
Ceruza

deakne
Írógép
VI.



Határozati javaslat

. . . . l 20 | 4. (VI. 1 6.) szźlmt bizottsági hatźrozat:

AYźrosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásľa Pomázi Dfuriellel kötöfi megbízási szerződés tcljcsítés igłzlo|ásáL
2014. május 1-jétől 2014. május 31-ig terjedo időszak<ra,

2. felkéľi a polgármestert a hatźlĺozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazolás aláítźsára.

Felelős: polgármester
Hataridő: fII 4. július 1 .

A dĺjntés végrehajtásátvégző szewezeti egység: Szervezési és Képviselői Iľoda

A lakosság széles k<jrét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészítőjének javaslata a
kozzététe| módjara: honlapon kozzé kell tenni

Budapest, zUl4.június 1 0.

al I I

4v,,<,- -,ü.'.nÍ,n-
Dr. Révész }ĺlĺ.áĺta

képvise1ő

rÉszÍľprrp: SzzľvpzÉSl ÉS KÉPvIsELoI IRoDA

LBÍRI.ą': PÁrrĺ. DoRĺ, SzpnvpzÉsI És xÉpvlsplol IRooe'

PÉNzÜcyl FEDEZETET IGÉI{YELINEM IGÉNYEL. IGAZoLÁS:

AVARoSGAZpÁrrooÁsI



BtrSZAMOLO

Budapest Főváros VIII. kerülęt Jozsefvtrosi onkormányzatYárosgazdálkodási és

P énzigy i B izotts á g ának v égzett tanác s adó i tęv ékenys é grő l

201'4. május I. - 2074. május 31. időszakban

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi onkormányzat, l082 Budapest, Baross utca 63-67. képviseli'' dr Kocsis Mtité

polgórmester Inint Megbízó (a továbbiakban Megbízó), és Pomázi Dániel, mint Megbízott (a továbbiakban Megbízott) között20|f '

November 0l. napján megbízási szeľzodés jött létľe, aMegbizo, Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága |278ĺ2012, (x. l7.)

számúhatározataszennt.Amegbízási szerzodés módosítása2013.januárl.napjátólhatályos,afelekhatározottidőre,2013.

febľuár 28.ig kötik' A megbízási szeľzodés második nródosítása 20l3. lnárcius l' napjától hatályos, a felek a szerztldést hatfuozotÍ.

időľe,20l3. decelnber 3l-ig kötik' A megbízási szeľzodés hannadik módosítasa szeľint a felek a szerződést határozott idore' 20l4.

február 28-ig kötik. A megbízási szeľzódés negyedik rnódosítása szerint a felek a szerződést határozott időrę,20|4. szeptember 30-ig

kötik.

Megbízott a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság, valamint a Budapest Főváros VIII' kerület Józsefvárosi

onkormányzat Képvise|ő-testüIete előterjesztéseit, mellékelt anyagait folyamatosan vizsgá|ta, azokból ľendszeresen

felkészült'

Az előterjesztések áttekintésével és véleménynyilvánítással az MSZP képviselőcsoportjának, bizottsági tagjainak és nem

képviselő tagjainak megbeszélésein szakmai segítséget nyújtott.

A Bizottság és a l(épviselö-testület Ĺilésein a korábban rész|e|.ezetÍ. fe]adatok tárgya|ását és alakulását figye|emme| kíséne,

melyek közu| az alábbiakon:

a Y árosgazdá| kodási és Pénzügyi Bizottság a|ábbi üIésein :

20|4.május 5-ei ülés

2014.május 12-ei ülés

szelnélyesen is ľészt vett.

2014. iúnius 2.

B,-,=-,L,? rĘ,,/
Pomízi Dániel

Megbízott


