
Budapest Főváro s VIII. kerĹilet Józsefu lĺro s Önkoľm ány zat Képviselő -testiiletének
Váľosgazdálkođási és Pénzügyi Bizottság

!,Llsz.napirend

ELoTERJESZTÉS

a VárosgazdálkodásÍ és Pénzügyĺ Bizottság 20|4. novembeľ 10.ĺ ülésére

Tárgy: Javaslat Kardos-Erdődi Zsolt tanácsadói tevékenységének20|4' szeptember havi teljesítés
igazolésára

Előterjesztő: Soós György, Yźrosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság elnöke
Készítette: Pálka Dóľa, képviselői referens

A napiľendet nyilvános ĺilésen kell tĺĺrgyalni.
A dcjnté s e l fo gad ás ĺíh oz e gy szeru szav azattobb s é g szük sé ge s'
Melléklet: 1 db szeptember havi beszámoló

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. TényáIlás és a diintés tartalmának ľészletes ismeľtetése

A Budapest Fővaľos VIII. Kerület Józsefuaľos onkotmźnyzata a Városgazdálkodási és
Pénzügyi Bizottság 342l20ll, (III. 02,) szźtmu hatźtrozatában megfoga|mazoĹt javas|ata
a|apjánmegbízta Kaľdos-Eľdődi Zsoltot (továbbiakbanMegbízott), hogy aYźlrosgazdálkodási
és Pénziigyi Bizottság elnöke, Soós Gycĺrgy rész&e tcirténő tanácsadói feladatokat ellássa' és
vele egyedi ügyekben egyeztessen. A szęrződés módosításźft aViíľosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság a 18112013. (II.25.) sztĺnthatátozatának2. pontjźlban hagyta jővá20l3, decembeľ
31-ig. A Megbízott taĺércsadásáta Soós György elnöknek, fę|adatai jogszerű e|Iátása
éľdekében december 3 1-ét kĺjvetően is sziiksége volt, ezért aMegbízott megbízźsi szeruodését
aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a I44I120I3' (XII.20.) száműhatźrozatźnak3.
pontjában 20|4. február 28-ig meghosszabbította. TekintetteI arľa, hogy a Megbizottal kötött
szeruodés 2014. február f8-arl megszúnt volna, javasolható volt tanácsadői szerződésének
meghosszabbítása 2014' szeptember 30-ig, amelyet a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság a |8Il20I4. (II.24.) számu határozaténak 2, pontjában hagyott jővá,. A
Yźlrosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság 55412014 (V.16.) sztmthatźlrozatábanhagyłlajővá
Megbízott megbízási díjának bruttó 120.000 Ft/hó ĺjsszegre töľténő módosítását.

A szerzodést a Megbízott ajelen előterjesztés mellékletét képezó dokumentum a|apján2014.
szeptembeľ |. és 2014. szeptembeľ 30. közcitti időszakban megfelelően teljesítette, ezért
javaslom a teljesítés igazolás elfogadását

Nevezett szerzóđés 4. pontja tekintetében a teljesítés ígazolásźra a Yźrosgazđálkodási és
Pénzngyi Bizottság javas|ata alapján a polgármester jogosult, eľre való tekintettel javaslom,
hogy a polgármestet fuja a|á ate|jesítés igazolást.



II. A beterjesztés indoka

A Megbízott feladatk<iľébe tartozik a bizottság feladat-, és hatáskötébe hrtozó đöntések
előkészítés éhęz és vé grehaj tásához szfü séges szakmai tanácsadás'

III. A diintés célja' pénzügyi hatása

Amennyiben a VarosgazđáIkodási és PénzügyiBizottság elfogadja az előteľjesztés mellékletét
képező beszámolót, nevezett szetzódés a|apján a Megbízott az elvégzett tanácsadói
tevékenységért bruttó 120.000,- Ft/hó, azaz egyszźvÁ,iszezer forint/hó megbízási díjban
ľészestil, átutalással a teljesítés igazo|ást követő 15 napon belül a Megbízott által megadott
bankszámlaszźtnra.

Amegbízási díj fedezete a 1l 101cím VPB keret e|őirźnyzaton biztosított'

IV. Jogszabályi kłiľnyezet

A Budapest Fővĺíľos VIII. kerület Józseftáľosi onkotmźnyzat Képviselő-testületének a
Józsefuárosi onkormányzat2014. évi költségvetésről sző|ő 3lfOI4. (II. 13.) önkormźnyzati
rendelete 17. $ (3) bekezdés a) pontja szeľint: ,,(3) A klpviselő-testület áĺlandó bizottsógainak
rendelkezésére álló keľet havi bruttó osszege:

a) a Váľosgazdálkodósi és Pénzügyi Bizottság ].088 e Ft

(4) A (3) bekezdés szerinti keret kizárólag a bizottság munknjához, a dĺ;ntéshozatal
elősegítéséhez szülrséges tanácsadói tevékenység díjazásĺźrafordítható','

A Képviselő-testület és Szervei Szęrvęzetí és Működési Szabźůyzatarő| sző|ő 3612014. (XI.
06.) ĺinkormźnyzati rendelet 7. szttmu mellékletének I,4.6. pontja szeľint: ,,Ónkormányzati
érdekből, rendkívüli sürgősség esetén gyakorolhatja o Képviselő-testüIet összes nem
kizóľólagos - átľuházható _ hatáskörét''

A Varosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság I8|l20I4. (II'24.) számu határozatának 2.
p ontj ában hagyta j őv á Kaľdo s - Erd o ďi Zsolt tanác s adó i szeruo đésének ho s szabbítás át.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a mellékelt határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni!



Határozati javaslat

, . . . . . l 20 I 4, (XI. 1 0' ). számű bizottsági határ ozat:

A Varosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásra Kardos-Erdődi Zsoltta| kötött megbízási szeruődés teljesítés
igazolásźlt20|4. szeptember 1-jétől 2014, szeptember 30-ig terjedó iđoszakła.

2. felkéri a polgĺĺrmesteľt a hatáĺozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazo|ás aláirására'

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2014. november 25.

A döntés végrehajtásźÍvégző szewezeti egység: Szervezési és Képviselői Iroda

A lakosság széles ktjrét érintő dĺjntések esetén az e|oterjesztés előkészitőjének javas|ata a
kozzététeImődjara:honlaponkijzzékelltenni

Budapest, 2014. november 6.

i és Pénzügyi Bizottság
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BESZAMOLO

2074, szeptember hónapban aYéltosgazdálkodási és PénziigyíBizottsäg üléseit és a bizottság

tagjainak munkáját az a!źbbi, a meghívó szenĺli napirendek illetve iigyek véleméĺyezésével

segítettem:

2014. szepteEbeľ l.i bĺzottsáei ĺi]és

Napirend 2.2. pontja: Tulajdonosi hotzájátľulás a Budapest VIII. keľ. Győrfff István
utca 4. sz. ingatlan gĺńzbekiités kłizteľiileti munkáihoz

melyről a bizottság %3n0t4. (Ix.01.) számťl hatátozatźxal döntött.

Napirend 2.3. pontja: Tulajdonostáľsi hozzĹjńrlulrás a Budapest VffI. keľ. Kőbányai iĺti
l-es vĺ|lamos megálló, kłizcéIú e|osztőháIrőzat 1 kV.os földkábel létesítés kiizteľĺileti
munkáĺhoz

melyĺől a bizohtság 93 4 12014. (DĹ 0 1.) szrímú hatÄrozatőxal döntött.

Napiľend 2.1.. ponti a: Ktĺzteľĺilet-használati kéľelmek elbÍľáIás a

melyľől a bizoÍtsźę 935120l4, (Ix.01.)' 93612014. gx.01.)' 937120|4. (Ix.01.)' 93812014,

0X.01.)' 939ĺ2014.0X.01.)' 94012014. (Ix.01.)' 94|12014. (x.01.)' 942ĺ2014. (Ix.01.)'
943t201.4. (IX.01.), 944t2014. (IX.01.), 94512014. (IX.01.), 94612014. (IX.01.), 94712014.

(Ix.01.)' 94812014. (tx.01.)' 949na14, (Ix.01.)' 950l20L4. (Ix.01.) és 95t|f0t4. (Ix.01.)'
szźlműlnatfu ozataivaldöntĺjtt.

Napirend 2,4, pontja: Tulajdon osi hor'zájőľulás a ľ,utó, a Hoľánszlĺy, a Koszoľú, a
Magdolna és a Tisztes utca ktizlekedésének foľga|omtechnikai szabályozásához
sziikséges kiizteľületi munkákhoz

melyľőlabizoÍtság952,nu4,(Ix'01.)számúhatfu ozatÁvaldtĺntött'



2014. szeptembeľ 5.i bizottsáei iĺlés

Napiľend 2.1. pontja: Tulajdonosíhozzáiátľulás a Budapest YIII' keľ. Haľminckettesek
teľén jegy és béľletóľtékesítő automata telepítés kłizteľüIetĺ munkáihoz

melyľőlabizoltséry967l20L4.(Ix.05.)számúhatfu oratäva|döntött.

Napĺľend 2.2. pontja: Az 507ĺ2014. (v.12.) sz. és a 802ĺ2014. (vII.28.) sz. hatńrozatok
mĺídosítása

meIyről a bizottság 96812014. (DĹ05.)' 969ĺ2014. (DĹ05.)' 97012014. (DĹ05.) és 97u2aÁ.
(Ix.05.) számű határ ozataiv al döntött'

Napĺrend 2'3. pontj a z A 7 27 1201'4. (vI.25.) határ ozat mó đosĺtás a

melyľőlabízottsźę97212014.(Ix.05.)szämuhatfu ozatźlvďdöntiitt.

2014..słeptęmbeľ lS-i bizottsĺígi üIés

Napiľend 2.2. pontja: Tu|ajdonosi hol'zá játľúlás a VIII. keľ. Pľáteľ utca 44-48. sz.
ingatlanhoz kapubehajtĺi kialakítás kłizterůileti munkĺĺihoz

melyľőlabízottság983lz0L4.(Ix.15.)számúhatároratávaldöntött.

Napĺľen d 2. 1. p ontj a : Kiizterĺilet.hasznáIati kéľe|mek elbírálása

melyről a bizottsěą 986ĺ201'4. (Ix.15.)' 9872au,0x.15J' 988ĺ2aI4. GJĹ15.)' 98912014.
(tx.15.)' 990ĺza1,4. (X.15.)' 99"l'12014. (Ix.15.)' 99212014. (DĹ15.)' 993120|'4, QX.15.) és
994l2014,(DĹ15.)számúhatźnozataivďdontött.

2014. szeptembeľ 29.i bŁottsáeĺ ĺilés

Napůľend 3. 1. p ontj a : Kłizteľĺile t hasznáIati kérelmek elbíľáIĺ{sa

melyről a bízottság 1038120'4, (Ix.29.)' Í03912014. (Ix.29.)' 1040nau, gx.29.)'
10411201'4. (Ix.29.)' t042l201,4. gx.29.) és104312014. (Ix.29.) szźlmthatfuozatával drintött'

Napĺľend 3.3. pontja: Tulajdonosi hozzájáľulás a Budapest VIII. keľ. Stróbl Á.|ajos u.
3/b. t]PC háilőzztl bektĺtés kiĺzteľĺi|eti munlĺĺĺihoz

melyrőlabizottsőg1055lf0t4.(Ix.29.)sztĺľríhattrozatävaldöntött.



Napiľend 3.4. pontja: Tulajđonosihozzäfiilrulás a Budapest VIII. keľ. Tľefoľt u. 2. IIPC
tLźiőzzti bektités közteľĺileti munkáihoz

m elyĺő l a bizottság 1056 n014, (Ix.z 9.) szám:ú hatáĺ ozatáxal döntött.

Napirend 3.2. pontja: Tulajdonosihozzájáľulás a Budapest VIII. ker. SzentkiľáIyĺ u. 4.

kapubehajtók létesítése ktizteľĺĺleti munkáihoz

melyrőlabizottság106Ll20|'4.(Ix.29.)számúhatározatőpalđöntött.

Napĺrend 3.5. pontja: Tulajdonosi hoz'zÁjńrulás a Budapest VIII. keľĺilet téľÍigyelő
rendszeľ fejlesztése, átallłkítása és bővítése ktizÚeľületi munkáĺhoz

melyrőlabimttság1:062ĺz014.0x.29.)szám.úhatfu ozatávaldontött'

Napirend 3.10. pontja: Ktizteľĺilet-használati kéľelmek elbíľálása kĺegészítés

melyľől a bizottság 106312014, (DĹ29.)' t064nu4. (Ix.29.)' 1044|2014, (Ix.29.)'
to45ĺ2oL4. (Ix.zg,), 1046t20t4, (Ix.29.)' t047l201'4. (Ix.29.)' L048ĺ20t4. (I'Ĺ29.)'
L049t2014. (Ix.29.)' t050nw4, (Ix.29.), t051l20t4. (Ix.29.)' t052|2014. (DĹ29.)'
l053ź;a14. Gx.29.) és 1054l20t4. (Íx.fg.) számrĺ hatőrozatávď döntött.

Napiľend 4.1. pontja: Javaslat a Magdolna Negyed Pľogram III. kereÚében megkiitiitt
v áila|kozás ĺ szeľző dés m ód os ítá sáľa

melyĺőlabizoĹÍsźryÍ065l2ol4.(ÍX.29.)száłnűhatźlrozatáya|döntött.

Napiľend 5.19. pontja: Javaslat Józsefvĺíľos teľtiletén kerékpáľtámaszok telepÍtéséľe

melyľőlabizottságI087l20L4.(Ix.29Jszém'űhatźrozat.ávďdilntött.

- A fenti napirendek ügyében folyamatosan konzultációt foiytattam Soós Gyöľgy elnök únal,

Vörĺis Tamás alelnök únal és abizottságtagsaiva|.

- Részt vettem a bizoĹIsőg tagtraí á|ta| kezdeményezett szeméIyes megbeszéléseken, ďrol a

fęlmerĺĺlő igények a|apján téljékoztattam őket épitésigazgatÁsí, városiizemeltetési és

telepiilésfejlesztési kérdésekben az azo|<ka| kapcsolatos múltbeli ddntések szakmai hátterérő|,

mely sziikséges a döntéshozói folyamat egységes és kiszámítható működé séhez.



A fent leírtak, valamĺnt a szakértöĺ szęrződésbe fogl.altak alapjáľr a20l4, szeptembeľ hónapra

e ső résztelj esítés megtöľtént.

Budapęst" 2014. októbęr 28.


