
Budapest Főváľos VIII. keľület Jőzsefvźros onkormányzat Képviselő-testületének
Váľosgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság

ELŐTERJESZTÉs

a Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2012. december 17-ei iiléséľe

Tárgy: Javaslat aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság tevékenységéhez szükséges tanácsadói
tevékenység el|átásźtra vonatkozó megbízási szerződés módosításáraPomázi Dániellel

Előteľj esztő : Szili Ba|ázs' képviselő
Készítette: Szervezési és Ügyviteli Iľoda
Leírĺĺ: Szabó Eszter

A napirendet nyilvĺínos ülésen lehet táľgyalni.
A dönté s e l fo gadás áh o z e gy szetu szav azattobb s é g s züks é ge s.

Melléklet: 1 db (megbízásí szeruodés módosítás)

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

A Budapest Fővaros VIII. Keľület Józsefvárosi onkormányzat Képviselő-testiilet és Szervei
Szeruezeti és Műkĺjdésí Szabá|yzattttőI sző|ő - I9l2009. (V. 06.) számí rendęlet a5. $ (a) be-
kezdésének 3. pont p) alpontja szerint aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javaslatot
tesz - a ktilön renđeletben meghatźĺozott összeg erejéig _ a feladat- és hatáskorébe tartoző
döntések előkészítéséhez és végrehajtásához szükséges esetenkénti vagy az adott koltségveté-
si év végéig terjedő tanácsadási tevékenység ellátásźra és egyéb tevékenységek díjazására,
társadalmi (civil) szervezętektámogatásétra, valamint ezentevékenységek teljesítés ígazo|ásá-
nak és támo gatások el számo l ásának eIfo gadźsát a,

A2013. évi átmenetí gazdá|kodásľól szőIő 6412012. (XII. 13.) onkormányzati rendelet 5. $ b)
pontja szerint: ,,a 20]3. évi koĺtségvetési koncepcióban meghatározott polgáľmesteri, aĺpol-
gármesteri, bizottsági keretek éves osszege 90%-a ]/]2 részének biztosításárą. Az osszeg a
tisztség ellátásához, a bizottság munkajához, a dontéshozatąl elősegítéséhez szülĺséges ta-
nócsadói tevékenységek díjazására, a tisztségviselők munkamegosztásához kapcsolódó terüle-
tek egyéb kc;ltségeire használható fel','

Tekintettel arľa, hogy Pomázi Dĺániellel kötött tanácsadói szerzőđés 2012. dęcember 31-én
megszűnik, de a Nevezett közremfüödésére továbbľa is szükség van, javaso|hatő az érintettel
amegbízási szerzódés módosítása 2013. februáľ 28-ig,

Fenti érvek és jogszabályhelyek alapjarl kérem aTisńe|t Bizottságot, hogy támogassa a meg-
bízási szeruő đés mó do sítását.



Határozati javaslat

.l20I2, (XII. 17.). szźlmíl bizottsági határozat:

A Vaľosgazđá|kodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1. javasolja a polgármesteľnek - figyelemmel af0l3 'januaĺ l-jénhatá|ybalépő átmeneti
gazďá|kodásról szóló 6412012. (Xil.13.) önkormányzatireĺđe\et 5. !j b) pontjában fog-
laltakľa - tanácsađói tevékenys ég el\źĺására vonatkoző megbízá,si szeľzódés módosítá-
sát 2OI3. januźłr l-jével és annak megkötését Pomází Dániellel 2013. februar 28-ig,
bruttó 79.650,- Ft/hó, azazhetvęĺlkilencezer-hatsztzofuenforint/hó megbizási díjért.

2' felkéľi a polgarmestert az 1. pont szerinti megbízásí szęrződés módosítás aláírásźra,

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2012. december 31.

A döntés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Szervezési és Ügyviteli Iroda
A lakosság széles korét érinto döntések esetén az e|oterjesztés előkészítőjének javas|ata a

kozzététe| mő dj ár a: honlapon kozzé kell tenni

Budapest, 2012. december 6.
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MEGBlzAsI sZERZŐ o És ľł ónosÍrÁs

Amely létľejött egyrészrőI Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi onkormányzat
(képviseli: Dr. Kocsis Máté polgármester, székhely: 1082 Budapest, Baľoss u.63 _ 67.,

torzsszám.' 7357t5, ađőszźlm: 15735715.2-42, statísztikai számjel: 15735715-841I-321-0I,
szttmIevęzető neve: Magyarországi Yolksbank Zrt., szźĺm|aszáma: 14100309-10213949-
0 1 000006) Megbíző (továbbiakban: Megbízĺí),

másrészről Pomázi Dánĺel (lakóhely: ......, adĺ3s'záľr' . ..., sztiletési lrely, idő:

..., TB totzsszźtm: . . ..) Megbízott (továbbiakban: Megbízott)

egytittesen a Felek közott az alábbi feltételekkel:

1'. Felek rogzítik, hogy 20If. novembeľ 1. és 2012. december 31. kozött idósza|<ĺa

megbízási szerződést kötöttek, melyben Megbíző megbizta Megbízottat a
Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság MSZP-s taĄa részére történő tanácsadói
feladatok e||átás áv aI kap c so latb an.

2. Az 1. pontban megjelöIt megbízásí szerzőďés 4. pontja az a|ábbiak szeľint módosul:

,,A Megbízó jelen szerződés 1. pont meghatáľozott feĺadatok eĺvégzéséért, a teljesítés
igazoĺasát kaveű I5 napon belül bruttó 79.650,- Ft/hó azaz bruttó hetvenkiĺencezer-
hatszázotven forint/hó megbízási díjat koteles átutaĺni a Megbízott '......., Banĺcrldĺ
vezetett számú bankszómlájára. Teljesítés igazoĺósára a Polgármester
jogosult a Bizottsóg javaslata alapjón,,

3. Az 1. pontban megjelölt megbízási szerződés 5. pontjában foglalt hatźlriďő az
a|ábbiak<ravá|toz1k:

,, Felek jelen megbízási szerződést hatáľozott időre kailk, 20l 3 ' februóľ 28-ig kotik. ,,

4. Felek rogzítlk, hogy az 1. pontban megjelölt megbízási szerzóđés további pontjai
v áIto zatlanl l maľadnak.

5. Je|enszerződés módosítás 2013. januźtr I.napjátő| hatályos.

Szerzođő felek jelen szerzőďést elolvasták, értelmezték, és mint akaratul<kal mindenben
megegyezőt 4 pé|dáĺyban jóváhagyőIag futź.k aIá'

Budapest, 20ĺ2. decembeľ .

Budapest Főváros VIII. kerület

Józsefu árosi onkormányzat

képviseletében

Dr. Kocsis Máté

polgármester

Iľdegbiző

Pomázi Daniel

Megbízott



Jo gi szempontból ellenj egyzem :

Rimán Edina
jegyző

nevében és mesbízásából

dr. Mészár Erika
aljegyző

Fedezet: a 2013. évi átmeneti gazdálkodásľól szőIő 6412012. (xII. 13.) önkormźnyzati
rendelet 5. $ b) pontja alapjánbiztosított.

pénztigyileg ellenj egyzem :

Paris Gyulané
p énziigyi ĺjgy o sztáIyv ezető


