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es t Fővá ros VIII. keľül et J őzs efv álľosi onko ľ mány zat
VárosgazdáIkodási és Pénziigyi Bwottsága

B udap

JEGYZOKONYV
Készült:

A Váľosgazdálkodási

és PénzÍigyi Bizottság 2014. novembeľ 10.én (hétÍő)
13.00 órai kezdettęl a Józsefuarosi Polgármesteri Hivatď III. emelet 300-as
teľmébenmegtartott alakulĺó ülésérőt

Levezető elnök:

Soós Gyĺiľgy

Jelenlévő bizottsági tagok:

V<jrös Tamás

Dudrís István Józsefrré
Komĺássy Zsolt Ákos
Gondos Judit

Guzs Gyula
Pintér Attila
Györgyi ldaAnna
Kocsis Attila
Hélisz Györry
Major Zo|tźrt

Hiányzók

Jakabff Tamas

Jelenlévő meghívottak: Danada-Rimán Edlna jeglző, dľ. Kovács Gabľiella aljeglző, dr.
Pesfi rvett a Polgdrmesteri Kąbinet vezetője, dr. Palotaĺ Péteľa Polgdrmesteri Kabinet
Titkársóg irodavezetője, dr. Sánta Zsófia a Jeglzői Kabinet vezetője, dľ. Balla Katalin
jeglzői referens, Pénzes Aútila a Vaglongazdálladási és Üzemeltetési Ugłosztóly vezetője,
dr. Bojsza Kľisztina a Humánszolgźltatási Ug,losztóly vezetője, Szedliczkyné Pekári
Karolina ą Szeľvezési és Képviselői lrodą vezetője, dr. Ilencz Adľĺenna Gazdólkodási
Iroda vezetője, Szabó Endre a Létesítménytłzemeltetési
Iroda vezetője, dľ. Galambos Eszteľ
a Torvényességi és Perkźpviseleti lrodą Mpviseletében, Csete Zoltán ą Rév| Zrt. mb.
cégvezetője, Szamosfalvi Anna a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt' képviseletében,
Kis IsÚván a Józsefiárosi Gyermelrek ÜdtłltetéséértKÓzhasznlź Nonprofit Ęft. tignezető
igazgatója, Németh Zoltán a Józsefvárosi IntézménymĺĺktjdtetőKÖzpont Mpviseletében,
Nováczki Eleonóľa a Kisfalu Kft. divízióvezetője, TeszärszKäro|y

Soós Gytiľgy
Kösz<jnti a megjelenteket a Bizottság 2014' évi alakuló Ĺĺlésén.Megallapítja, hogy a Bizottság
11 fővel hattrozatképes. Ismerteti a napirendet, majd az a]ábbi napirendi javaslatot bocsátja
szavazźsta:

Napirend:

1.

Javaslat aYtĺtosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság Ügyľendjénekelfogadásĺĺra
Előterjesztő: Soós Gyt)rgl - a Vórosgazdallrodósi és Péraügyi Bizottsóg eĺnoke
(ír ásb eli előterj e sztés)

1. Rév8 Zrt.
Előterjesztő: Csete Zoltán _ mb. cégvezető
(írásbeli előterj esztés)

1.

Javas}at az

MNP IiI. Tarsadďmi és Gazdasági ďprogľamokhoz kapcsolóđó dĺjntések

meghozatalára

2. Egyebek
(írásbeli előteĘ esztés)

1. Javaslat Haĺkály Gyöngyi

tarrácsadói tevékenységének2014. szeptember havi

teljesítés igazolásfua

2.

3.
4.

Előterjesztő: Soós GyÓľgł _ a VárosgazdáIkndási ěs Pénzügli Bizottsdg elnĺjlce
Javaslat Kardos-Eľdodi Zso|t tanácsadói tevékenységének2014. szeptembeľ havi
telj esítésigazolásár a
Előterjesztő: Soós Györgl - a Vórosgazdólkođási és Péruügli Bizottsĺźgelnöke
Javaslat a Juhaľos Ügyvédi koda tanácsađói tevékenységének201.4. szepÍember havi
teljesítés igazolźsfua
Előteľjesztő: Soós Gyorgł _ a Városgazdállrodási és PéĺaügiBizottsóg elnoke
Javasllat TeszátszKaroly tanácsadói tevékenységének}}t4. szeptembeľ havi teljesítés
ígazoLásźna

5.
6.

Előterjesztő: Soós GyÓrgl _ a Vórosgazdól'|adósi és PéľatłgłiBizottsóg elnÓIce
Javaslat Erdei Antď tanácsadói tevékenységénekf0|4. szeptember havi teljesítés
igazo|ásźra
Előterjesztő: Soós GyÓrgl _ a Vdrosgazdálĺadási és Péraüg,li Bizottsdg elnoke
Javaslat Gyenge Zsolt Attila tanácsadói tevékenységéĺekf0I4.július, augusztus és
szeptember havi telj esítésigazolĺásara
Előterjesztő: Pintér Attila _ képviselő

3. Zárt ülés keľetében táľryalandĺíelőterjesztések
(írásb eli előterj e sztés)

1. Javaslat ,,Yźilakozátsi szcrződés keretében Józsefuaros kaľácsonyi feldíszítéseés
díszkivilágításď, ttrgyuközbeszstzési eljáľĺíseredményénekmegálIapitásźra
Előterjesztő: Pénzis Attila _ a Vagłongazdálĺrndósi és Üzemeltetési Ügyosztdly
vezetője

2.(Ekártérítésiigényeaz1fI),foĺgďmirendszámúszemélygépkocsi
ügyében történt karesemény kapcsán

Előterjesztő: PéľaesAttila
vezetője

Soós Gytirgy
Megallapítja, hogy l
elfogadta:

l

igen, 0 nem,

- a

()

Vagyongazdálkodási

és Uzemeltetési Ügyosztály

tartozkodäs szavazattal a tsizoÍtsäg az alabbi napirendet

L102l20t4. CXI.10.) sz. VárosgazdáIkodási és PénzĺigyiBizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási

és Pénzügyi Bizottság az alábbi napirenđetfogadja el:

Napirend:
1.

Javaslat aYźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság Ügyĺendjének elfogadásara
Előterjesztő: Soós Gyĺ)rgl - a Vĺźrosgazddlkodósi és PénzügłiBizottság elnölre
(írás b eli előterj e sztés)

1. Rév8 ZrÚ.
Előterjesztő: Csete Zoltón _ mb. cégvezető
(ír ás b eli el őterj eszt és)

1.

2.

Javaslat az MNP III. Tarsadalmi és Gazdasági alprogľamokhoz kapcsolódó döntések
megJlozatalára

Eryebek

(ír ásbeli előterj esztés)

1. Javaslat Haľkály Gyöngyi tanácsadóí
telj esítés igazo|źsźlta

2.
3.
4.
5.

tevékenységének f0I4. szeptember havi

Előterjesztő: Soós Györgl _ a Vórosgazdólkodąsi és PéĺwügłiBizottság elnolĺe
Zsolt tanácsadói tevékenységének2014. szeptember havi
Javaslat Kaľđos-Erđődi
teljesítésigazo|ásaru
Előterjesztő: Soós Gyorgl _ a VórosgazdáIladĺźsi és PénilgłiBizottsóg elnöke
Javaslat a Juharos ÜeyvéđiIroda tanácsadói tevékenységének 201'4. szeptember havi
teljesítésigazo|ásfua
Előterjesztő: Soós Györgł _ a Városgazdállrodósi és PénzügłiBizottsóg elnöke
Javaslat Teszźtsz Kaľoly tanácsadói tevékenységének2014. szeptembeľ havi teljesítés
igazo|ásźlra
Előterjesztő: Soós Györgl _ a Vórosgazdóllcoddsi és Pénzligli Bizottsdg elnöke
Javaslat Eľdei Antal tanácsađói tevékenységének2014. szeptember havi teljesítés
igazo|ásttta
Előterjesztő: Soós Györgł - a Váľosgazdólkodási és Pénzügli Bizottsóg elnöke

6.

3.

Javaslat Gyenge Zsolt AtĹila tanácsadói tevékenységéĺek201'4.jťrlius, augusztus és
szeptember havi telj esítés igazol^ásźr a
Előterjesztő: Pintér Áttila _ képvtselő

Zárt ĺiléskeľetében tárgyalandó előterjesztések

(ír dsb

eli előt erj e sztés)

1. Javaslat ,,Vallďkozási

szerzőđéskeretében Józsefuaros karácsonyi feldíszítéseés
đíszkivilĘításď,táÍwĺkőzbeszerzési eIjárás eĺedményénekmegállapitasźra
Előterjesztő: Pérues Auila _ a Vagłongazdĺźtkaddsiés Üzemeltetési ÜglosztóIy
vezetője

2.

_káľtérítési

igénye

^*eĺ"ľgalmi
Péľues Attitą _ a VagłongazdáIkoddsi

tigyében történt kaľeseménykapcsán

Előterjesztő:

rendszámú személygépkocsi

és Uzemeltetési

Ügyosztály

vezetője

Napiľend ĺ.. pontja: Javaslat a VáľosgazdáIkodási és Pénziiryi Bizottság Ugyľendjének
elfogadásáľa
Előterjesztő: Soós Gyorgł _ a Városgazdálkodasi és PérutłgliBizottsóg elnölre
(ír dsb

eli előteľj e sztés)

Soós Gyöľgy
vitát-megnyitja. A következő javítasokra tesz javaslatot: az Ügyrend 6. oldalan tďálható
VV2. pontből - ,,hatórozatkźpes a Bizottság, ha a tagjainak nbb mint afele (minimálisan 7
a
Ji|) jelen van a Bizottsúg ülésén,'- a ,, (minimóIisan 7 fő)'' szövegľészt kéľitĺĺrtilni.Tovétbbá
1
1
.
1
4.
novembeľ
20
hata|yba lépésđátumahelyesen:
Megadj a a szőt KomĺłssyÁkos képviselőnek.

A

Komássy Ákos

A VIVI.

e) ponthoz javasol egy kiegészítést.Allampolgáľi megkeresések esetében walľľaľ'
szttmit, bogy az állampolgráľ fudją hogy a BizottsĘ a đöntéstösszevontan vagy nem
összevontan hońa-e meg, mivel az összevont döntéseket a Bízottság kĺilön nem vitatja meg.
Ezért azemlített pontot javasolja kiegészíteru az összevont döntés tényének megielölésével.

Soós Gytirry
Befogadja a javaslatot. További kérdés,hozzászőLás nincs, avitá/-lezéĄa. Szavazástabocsá$a
az alábbi hatarozati javaslatot:

A

Váľosgazdflkodási és Pénztigý Bizottság úry dĺint, hogy elfogadja az előterjesztés
mellékletét képező Ügyrendet, mďly 20t4. november ll-én tę hatźlyba és felkéľiaz elnököt
annak aláitźsź,ľa.
a Y arosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elnöke
Iĺataridő: 2014. novembeľ 11.

Felelős

:

Soós Gyiirgy
Megállapítja" hogy 11 igen, 0 nem, 0 tarÍőzkođásszavazaÍta| aBizoĺÍságaz a|ábbihatźtrozatot
elfogadta:
Í10312014. (XI.10.) sz. Vĺírosgazdĺílkodásiés PénzůĺgyiBizottság határozata
(11 igen' 0 nem,0 taľtĺizkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodasi és PérzÍigyiBizottság úgy dönt, hogy elfogaďja az előterjesĺés
mellékietét képezó Ügyľendet, me|y 2014. november 1l-én lép hatáIyba és felkéri az e1nököt
arurak a|áírásáĺa.
Felelős: a Y źtrosgazdálkodási és Péĺrztigyi Bizottság elnöke
Határidő: 2014. novęmber 1 1.
1. Rév8 Zľt'
Előterjesztő: Csete Zoltán _ mb' cégvezető
(ír ásb eli előterj esztés)

Napiľend 1.1. pontja: Javaslat az MNP III. Társadalmi és Gazdaságs alpľogramokhoz
kapcsolódó döntések meghozataláľa
Soós

Gyiiľry

A vitát megnyitją megađjaaszőt Pintér Attila képviselőnek.
Pintér Attila
Braełĺoaokérdése|eĺalę az ĺártalomcsökkeĺtő szolgáltatással kapcsolatban. 2000-2500 f<íre
becsrilik a keľĹileti kábítószer-használók széĺnéľ-.A szöveg kĺilönbséget tesz kábítószerfiiggők
és veszélyeńetettek között. Az említett szźm k.lzjrőlag a kábítószer-hasnlá|ókat, vagy a
veszélyeztetetteket is magában foglalja? Továbbá ĺnlĺeaLapoztékezt aszámot?
Soós Gyłirry
Yálaszadásra megadja aszót

a

jegyzőnek.

Danada.Rimán Edina

2500 ťo kábítószer-haszrálóról lehet beszelni a kertiletben. Amíg a Kék Pont működött, ők
végeztek erľe vonatkoző fe|m&ést, báľ ez önkéntes adatszolgĺíltatríson alapult. Eppen ezért
gyakran fęlmerülĹ hogy ez a szám nęm hiteles, mivel a kliensek legtöbbször úgy gondoltak,
csak akkor jaľ nekik az e|Lěúás' ha VIIL kerĹileti lakosnak valljak magukat. Ugy véLi, ez a
becsült szĺĺmelfogadható, mivel valószínűleg inkább kevesebben, mint többen varrnak ennél.
SoĺísGyłirgy
Megadja a szőtKomássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Nem tudją hogy a Mozgástér A|apítvany képviselője jelen van-e, de amennyiben igen, a
prevenciós feladattal kapcsolatban lerrne kérdése.Ha jóllátja, nem szeľepel ttícsere fimkció legalábbis megnevezetten _ a prevenciós eszközök között' Például a party service
szo|gźitatźstés általában a đesignerdrogok hasznźiatź.ľalkapcsolatos pľoblémákat hogyan
kív ánj a a páůyźzô tíicsere nélkiil keze|ni, megelőzni a fertőzés terj eđését?

Soós Gyiiľgy
Val aszađásra me gadj a a szőt

a j egy

zónek

Danada-Rimán Edina
A ttĺcsere progTam nem prevenciós szolgáltatas, hanęm egy ártalomcs<jkkentó, alacsony
küszcjbíí ellátas, és apóJyázatnaknem ez volt a szrándéka.
Soós Gytiľgy

Megadj a a szőt PíntérAttila képviselőnek.

Pintér Attila

Ha jól értette a jegyző vtůaszát, a Kék Pont ađataiľakell támaszkođni,azonban azt nem lehet
tuđni,hogy a 2500 fő egyáltalaÍI vďós-e. Amennyiben elfogadjak armak, akkoľ sem tudható,
hogy kiizütÍik hányan laknak ténylegesen a VIII. kerületben. Esetleg a projekt egyik céIja,
illetőleg eľedménye Iehet, hogy pontos szímot lehet kapni a ténylegesen a keriiletben élő
kábítószeľfiiggőkrő1.
Sorós

Gyiiľgy

Válaszadasra megadja a szőt a jegyzőnek.

Danada-Rimán Edina
A Magdolna negyed Pľogram III. része a Magdolna negyed teľĹiletéreösszpontosít, tehát
ebből biĺosan nem lehet megtuđni,hogy a teljes keriiletet miIyen mértékben éinti. A'z,
újjáalakult Kábítószeľügý Egyeztető Fóľumnak minđenképpenegyik elsőđleges fel.ađata,
hogy megközeIítő szźtmot monđjon,vagy prőbéija meg összeszedru az ellhez sztikséges
infoľmációkat. Hangstlyozza, hogy az adatszollgéita+.źts önkéntes, ezért nem lźúja
biztosítothak, hogy barmikor is valós szźmot fognak kapni.
Soĺós

Gyöľgy

Megadja a szőt Komassy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
Kéri a jegyzo| hogy a projekt megvalósíüísa során ene fokozott figyelmet foľdítson. A
pá|yazatt anyagnak is része a szenvedélybetegséggel kapcsolatos egészségügyi kockázatok
minimďizálasa, megelőzése, és közismeľt, hogy a nagyvarosi drogfogyasztasnak designeľ
drogokat kitevő ńszę 1'5 és 45 Yo k<jzött mozog' ami átlagosan napi 4-5 belövést je|ent, azaz
rendkívül nagy a feľtőzési kocktzata ezeknek a szereknek. Mindenkinek érđekea lehető
leghatékonyabb megelőző tevékenység a szenveđélybetegséggelkapcsolatos
iáľtalomcsökkentés esetében. Nincs jelen az Alapítvany képviselője, ezért affa a kérdésľe,
hogy ezt miként tervezik elérni, nem kapott vtiarsrt aBizottság, de kéri a jegyzőt, figyeljen
oda erre, mert egész Józsefuaros éľdekérőlvan szó.

Soós Gyłirry
hozzäszőIás nincs, a vitát lezĄa, Szavazásta bocsátja az alźtbbi határozati
További kérđés,

javaslatot:

AYáĺosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a) a ,,T4/l

KöZterületi ártalomcsokkentő szolgáltatások'' elnevezésű projekt
lebonyolítasához szakmai feladatok ellátásď' ttrgyis,kózbeszeruési éľtékhatáľteI nem
érő beszerzésí eljaĺást (a továbbiakban: beszerzési eljárás) eredménýeleľmek
nyilvánítja.

b) felkéri a polgármesteľt, hogy gondoskodjon a hataľozat l. a) pontja szerinti
beszeľzésieljaľás ismételt megindítasaľól.
Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2014. november 10.

f.

a) a ,'Budapest-Józsefuaros, Magdolna Negyed Progľam III." ,,T5l1 A Fiumei út és
Dobozi utca kĺĺzötti területek FiDo megujításźlhozkapcsolódó szociális program''
projelĺ:t megvďósítasához kapcsolódó feladatokra 2 fővel megbízźlsiszerződést köt
2014.|1.15. napjától 2015'05.30. napjáig, a Fiumei út és Dobozi utca köz<jtti teľtiletek
megujításához (FiDo) kapcsolódó szociális pľogľammegvalósítasa táľgyában, heti
max.40 órában, bruttó 235.200,-Ftlfőĺhő összegű díjazás ellenében.

b) felkéri a polgĺĺrmestert a

Ílatározat 2. a) pontja szęrinti megbízźsiszerződések

aláításfua.

polgĺĺľmester
Határidő: a) pont esetén 2014. november 10., b) pont esetén 2014. november 14.
Felelős
a
J.

:

a) a ,'Budapest-Józsefiiaľos, Magdolna Negyed Program III." ,,T1/1 Tarsadalmi akciók

megszervezése (omtalanítás, paľkok takarítása)'' projekt megvalósításéúloz
kapcsolódó feladatokra 4 fővel megbízősi szerzódést köt 2015.05.30. napjáig _ azza|,
hogy az onkoľmányzat elismeri a20|4. szeptember és 2014. október havi teljesítést-,
a lomtalanítasok szakmai fuényítása feladat megvalósítása taľgyában, összesen
legfeljebb 20 alkalomľą bruttó 20.000,- Ftlf(5ĺa|kalom összegű díjazas ellenében.

b) felkéľia polgá:ľrestert a

hatÁrozat 3. a) pontja szeľinti megbízźsiszerződések

alafuásfua.

Felelős: polgánnester
Határidő: a) pont esetén 2014' november 10., b) pont esetén 2014. november 14.
4.

a) a,,Budapest-Józsefuaľos, Magdolna Negyed Program III.'' keľetébena Józsefuaľosi
KözteľÍilet-felügyelet és VaĺosĺizemeltetésiSzolgálat ĺáItal, mint projektmegvalósító
szervezet źital ę|Iátott, a pľojektek megvďósításához kapcsolóđó feladatokľa 1 fr
projektasszisztęnssel megbízásí szeľződést köt 2014.11.15. napjától 2015.05.30.
naaueheti max. 40 ótáhan,bruttó 184.800,- Ft]főlhő összegű dijazás ellenében.

b) felkéri a polgrĺľmesterta hatźrozat 4. a) pontja szeľinti megbízźsiszerződések
a|áításaru.

Felelős: polgármester
Határidő: a) pont esetén 2014. november 10., b) pont esetén 2014. novembet 14.

Soĺós

György

Megállapítja, hogy 11 igen, 0 nem, 0 tartóZkodás szavazattal a Bizottságaz alábbihatfuozatot
elfogadta:

!104ĺ20|4. (XI.10.) sz. Városgazdátkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen,0 nem,0 taľtózkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodasi

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

ĺ. a) a

,,T4/1' Koáeľületi ártalomcsökkentő szolgáltatások'' elnevezésríprojekt
lebonyolítasźůlozszaĺcrĺĺufelađatok ellátásď' tź,tgYu,kijzbeszerzésiértékhatát el nem
érő beszerzési eljaĺást (a továbbiakban: bęszęrzési eljaľás) eredménytelennek
nyilvánítja.

b) felkéri a polgáľmestert, hogy gondoskodjon a hatarozat I. a) pontja

szerinti

beszerzési eljaľás ismételt megindítasaról.
Felelős: polgármester
Határiđő: 2014. november 10.

f.

a) a ,,Budapest-Józsefuáros, Magdolna Negyed Progľam III., ,,T5/1 A Fiumei út és
Dobozi utca közötti teriiletek FiDo megujitásźlhoz kapcsolódó szociális progľam''
projekt megvďósítasához kapcsolóđó feladatokľa 2 főve|' megbízási szerződést köt
20I4.1I.l5. napjától 2015.05.30. napjáig, a Fiumei út és Dobozi utca kĺĺz<ittitertiletek
megrijítasahoz (FiDo) kapcsolódó szociĺális pÍogľam megvalósítasa taľgyában, heti
max.40 órában' bruttó f35.200,-Ft]foĺhő összegíĺ đíjazásellenében.

b) fetkéri a polgáľrrrestert a határozat 2. a) pontja szęrinti megbízźlsiszerződések
a|źńtásfua.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatáľidő: a) pont esetén 2014. novembeĺ 10., b) pont esetén 2014. novembeľ 14.

3.

,,Tt/I Társadalmi akciók
projekt
megvalósítasához
parkok
takaľítása)''
(lomtalanítás,
megszeľvezése
napjáig _ azzal,
2015.05.30.
köt
kapcsolódó feladatokľa 4 főve| megbízási szerződést
hogy az onkorĺnányzat elismeri a2014. szeptembeľ és20t4. október havi teljesítést-,
a lomta|anítĺások szakmai iľányítása felađatmegvalósítása tárgyábaĺ, összesęn
legfeljebb 20 ďkalomľą bruttó 20.000,- Fťfiö/ďkalom összegÍĺ diJazás ellenében.
a) a,,Budapest-Józsefuáĺos, Magdolna Negyed Pľogram III."

b) felkéľia polgármesteľt a hatźrozat 3. a) pontja szerinti megbízási szerződések
a|źúrásfua.

Feleiős: polgáľmester
Határiđő: a) pont esetén 2014. novembeľ i0., b) pont esętén 2014. novembeľ 14.

4.

a) a ,,Budapest-Józsefuáĺos, Magdolna Negyed Program III.'' keľetébena Józsefuaľosi
Közterület-felĺigyelet és Vaľosiizemeltetési Szolgálat ĺá]tal, mint projektmegvalósító

szewezęt áita| e||éúoľt'a projektek megvalósítĺásához kapcsolódó feladatokra 1 fő
projektasszisztenssel megbízási szeruódést köt 20|4.1l.15. napjátóI 2015.05.30.
napjáig heti max. 40 órźtban,bruttó 184.800,- FtJfőĺhó összegú díjazas ellenébęn.

b) felkéri a polgáľmesteľt a határozat 4. a) pontja szęľinti megbízási szerződések
aláfuźsára.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: a) pont esetén 2014. novembeľ 10., b) pont esetén 2014. november 14.

2.

Egyebek

(írósbeli előterj eszĺés)
Soós Gyiirry
Kiilon taĺgyalásra javaslat nem lévén,& f. blokk napirendi pontjainak egyĹittes vitaját

megnyitją|ezĄa.Szavazäsrabocsátjaaza|ábbihatźrozati

javaslatokat:

Napirend 2.1. pontja: Javaslat HaľkáIy Gyönryĺ tanácsadĺíi tevékenységének2014.

szeptember havi teljesítós igazo|iására
Előterjesztő: Soós György - a VdrosgazdóIkodási és Pénzügli Bizottság elnóke

A Vaľosgazdálkodasi
1.

és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

javasolja elfogadásra Harkály Gyöngývel kötött megbízasi szerződés teljesítésigazo|asźú
2014. szeptember l-jétől2014. szeptembeľ 30-ig terjedő idósza|ga.

2. felkéľi a polgĺáľmesteľt a határozat |. pontjában foglaIt teljesítés igazo|ás a|őllrź.sźna.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2014. novembet 25.

Napiľend 2.2. pontja: Javaslat Kaľdos-Eľdődi Zso|t tanácsadói tevékenységének2014.
szeptember havĺ telj esítésigazolására
és Péĺuügli Bizottsóg elnoke
Előterjesztő: Soós Györgł _ a Városgazđálĺaůźsi

A Varosgazdalkodási

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt

hogy

1. javasolja eIfogadásra Kardos-Erdődi Zso|ttal kötött megbízási szerzőđésteljesítés
igazolását}0l{. szeptember l-jétől 2014. szeptember 30-ig teľjedő időszakľa.

2. fe|kén a polgármestert
Felelős

:

a hatźnozat 1.

polgĺárrrester

Hataľidő: 20|4. ĺovembet 25.

pontjában foglďt teljesítés igazo|ás a|źúrástlra.

Napirend 2.3. pontja: Javaslat a Juhaľos Ügyvédi Iroda tanácsadói tevékenységének
2014. szeptembeľ havi teljesítés igazolására
Előterjesztő: Soós György _ a VóľosgazdáIkodási és Pénzügli Bizottság elnoke

A Varosgazdálkodási

és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadasra a Juharos ÜgyvéđiIrodával kötött megbízási szerzódés teljesítés
igzľzo|:ils,ilt2014. szepLerrrbeľ l-jétől 2014' szeptember 30-ig tcrjcdő időszakra'
2. felkéľi a polgármestert a hataĺozat 1. pontjában foglďt teljesítés igazoLás aláítására.

Felelős: poiglánnesteľ
HaŁáridő: 20 14. novemb er 25.

Napiľend 2.4. pontja: Javaslat Teszársz Káľoly tanácsadói tevékenységének20t4.
szeptembeľ havi teljesítés igazo|áłsára
Előterjesztő: Soós Gyorgy _ a VárosgazdáIĺĺodási és Pénziigli Bizottság elnökB

A Vaľosgazdálkodási

és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásra Tęszérsz Karollyal kötött megbízási sz,erzódés teljesítésigazolását
2014. szeptember l-jétől 2014. szeptember 30-ig terjedo időszakĺa.

2. felkéri a polgáľmesteľt a hatźrozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazolrźs a|źÁtásźra.

Felelős: polgármesteľ
HatÁrldő,. 20 1 4. novemb ęr 25.

Napiľend 2.5. pontja: Javaslat Eľdei Antal tanácsadóĺ tevékenységének2014.

szeptember havi teljesítésigazoláłsńra
Előterjesztő: Soós Gyorg1l - a Vórosgazdálladnsi és Pénztig,li Bizottsóg elnÓke

AYźrosgazdĺílkodasiés PénzĹigyi Bizottság ťlgy đönt, hogy
1.

javasolja eĹľogadasra Erdei Antallal ki'tött megbízási szeĺződés teljesítésigazo|áséú201'4.
szeptember l-jétől 20|4. szeptember 30-ig terjedő időszakľa.

2. fe|keri a polglímresteľt a hatźrozat 1. pontjában foglalt teljesítésigazolás a|ćúrásźlĺa.
Felelős: polgármester
Hatźrĺdő: 20 1 4. novemb er 25 .

t0

Napiľend 2.6. pontja: Javaslat Gyenge Zsolt Attila tanácsadói tevékenységének2014.
júIius, augusztus és szeptember havi teljesítés igazolására
Előterjesztő: Pintér Auila _ képviselő
A Városgazdálkodási

és PénzĹigyi Bizottság úgy dont, hogy

1. javasolja clfogadásľa Gycngc Zso|t Attilával kötött mcgbízási szcrződć,s tcljcsítós
igazo|ásźú2014. július l-jétól 20L4. szeptember 30-ig terjedő időszakľa'
2. felkéri a polgáľmestert a hatźrozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazolás a|tńtásőła.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2074. november 25.
Soós Gyiirgy

Megállapítją hogy 11 igen,
hatźro zatokat elfo gadta:

0 nem, 0

tartózkodás szavazatia|

a

Bizottság

az

alttbbi

Napirend 2.1. pontja: Javaslat Harkály Gyiingyi tanácsadĺíi tevékenységének20|'4.

szeptember havi teljesítésigazolásáľa
Előterjesztő: Soós Gyôrg1l _ a Városgazdálkodási és Pénzügli Bizottság elnôIre

t105/2014. (K.10.) sz. Városgazdálkodási és PénzĺiryĺBizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)
Tematikni blolrkban tortént a sząvązás'

A Vaľosgazdátkodási

és Pénztigyi Bizottság úgy dönt' hogy

l. javasolja elfogadásra Haĺkály Gyöngyivelkötött

megbízési sz-erződés teljesítésigazolźsźlt

2014. szeptember l-jétől 2014. szeptember 30.ig terjedő iđőszakra.

2. fe|kén a polgáľrnestert a hattrozat
Felelős

:

1.

pontjában foglalt teljesítés ígazo|ás aláúréséra.

polgiármester

HatźÜf,ldő:- 20 1 4. novemb et 25.

Napiľend 2.2. pontja: Javaslat Kaľdos-Erdődi Zsolt tanácsadĺĎi tevékenységének2014.
szeptember havi teljesítésigazolásáľa
Előterjesztő: Soós Györgl - a VáľosgazdáIladási és PénzügłiBizottsóg elnôIre
t106l20t4. (xI.10.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyĺ Bĺzottság hatáłrozata
(11 igen' 0 nem, 0 taľtĺízkodáłsszavazatta|)
Tematilrai blolclcban tĺjrténta szovązds.

AYźtosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadrísra Kardos-Eľdődi Zso|tta| kötött megbízrási szerződés teljesítés
igazolását}0l4. szeptember 1-jétő120|4. szeptember 30-ig terjedő időszakĺa.

t1

2. felkéĺia poigáľmestert a hatáľozat I. pontjában foglalt teljesítés ĺgazolás a|ttírásáta.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2014. november 25.

Napiľenđ23. pontja: Javaslat a Juhaľos Ugyvédi Iroda tanácsadói tevékenységének
20t4. szeptember havi teljesítésigazolásáľa
Előterjesztő: Soós Györgl _ a Városgazdáĺkodási és Pénzüg.li Bizottság elnoĺre
110?|201'4.

(K.10.) sz. VárosgazdálkodásÍ és Pénzüryi Bizottság határozata
(11 igen,0 nem,0 tartĺózkodás szavazatta|)
Temątikai blokkbąn tortént a szavazás,

A Vaľosgazdálkodasi

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadiísľa a Juhaľos

Ügyvédi lrodával kötött megbízási szerződés teljesítés
igazo|źsáú2}I4. szeptember 1-jétőI2014. szeptember 30-ig terjedő idószak<ra.

2. felkéri a polgármesteľt a határozat 1. pontjában foglďt teljesítésigazolás ďáírásźtta.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2014. novemb er 25.

Napirend 2.4. pontja: Javaslat Teszársz Káľoly tanácsađóĺtevékenységének2014.

szeptembeľ havi teljesítésigazolására
Előterjesztő: Soós Gyorgy _ a Városgazdál|adási és PénzügłiBizottság elnt)ke
110812014.

(K.10.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 Ęen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)
Tematilrai blolc]rban tĺjrtént a szayazás'

AYátosgazdálkodrĺsi és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy
1. javasolja elfogadásra Teszátsz

Károllyď kötött

megbízétsi szerződés teljesítésigazolěsát
2014. szeptember l-jétől 2014. szeptember 30-ig teľjedő időszakĺa.

2. felkén a polgĺíľmesterta hatfuozat 1' pontjában foglďt teljesítésigazo|ás a|źúrésétta,
Felelős: polgánnesteľ
Hatáľiđő:2014. november 25.

ri

lz

Napirend 2.5. pontja: Javaslat Erdei Ántal tanácsadĺói tevékenységének20L4.

szep temb er havi telj esítésigazo|áł,sár a
Előterjesztő: Soós Gyorgy _ a Városgazdólkodási és Pénzügli Bizottság elnöĺre

|1'0912014. CXI.10.) sz. Városgazdálkodási és Pénzüryi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 0 taľtĺízkodásszavazatta|)
Temaĺtkai blokkbun ĺürlénĺa szuvuzłjs.

A Vaľosgazđálkodásiés Pénzügyi Bizottság
1.

javasolja elfogadásra Eľdei Antallď kötött megbizźlsi szeruődés teljesítésigazolását2074.
szeptember I-jéto| 2014' szeptember 30-ig terjedő iđőszakra.

2. felkéri a polgámresteľt a hattrozat

.
:

úgy döni, hogy

1.

pontjában foglalt teljesítésigazolźs aláírásáta,

Felelős: polgármesteľ
Hattrldó:2074.novembet25.

Napirend 2.6. pontja: Javaslat Gyenge Zsolt Attila tanácsadĺói tevékenységének2014.
július' auguszfus és szeptember havi teljesítés igazo|ására
Előteľjesztő: Pintér Áttila _ kepviselő

.
.

11Ĺ012014. (K.10.) sz. Váľosgazdálkodási és PénzüryĺBżottság hatálrozata
(l1 igen, 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|\
Tematikai blokkbąn történt a szavazds'

.

A Vaľosgazdálkodási

'

;

és PénzíigyiBizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásra Gyenge Zsolt Attilával
i

k<jtött megbízálsi szerzőđésteljesítés
gazo|ástlt20l4. jrilius l-jétől 2014. szeptember 30-ig terjedő időszpkĺa.

2. fetkéri a polgámlesteľt a hatÁĺozat l. pontjában foglďt teljesítés igazo|ás aláításźlra.

:
'

Felelős: polgáľmester
Hatőndő:20|4. november25.

.

3. záL|t ülés keľetében táľrya|andĺó előteľjesztések

i
i
j.

feldíszítéseés díszkivilágítása,, tárgyű kiizbeszerzési eljáľás eľedményének
megállapítĺ{sáľa
zĺRlľtn,ns

.

(írásb eli előterj esztés)

napiľend 3.1. pontja: Javaslat,,Vállalkozásiszerződ'és keľetébenJrózsefváľos kaľácsonyi

Előterjesztő: Pénzes Áttila _ a VagłongazdóIladĺźsi és Üzemeltetési Ugyosztóly vezetője

iilés keretében történt az Miin. 46,s @ bekezdése értelmében. A
tórglaldsa
napirenď
sorđnelhangzottakat és a meghozott 1111/2014. (ruJĄ.) sL WB
Itatdrozatot a zúrt üIésrőI késxiżlt jegyzőkiinyv tartalmaaa.

A napÍrend tórglaldsa zdrt

t3

Napiľend3.2.pontja:-kártérítésiĺgényeu"ĺDľorgalmi.ľe'ndszámrĺ
személygépkocsi iigyében ttirtént káresemény

kapcsán

Z^RT ULES

Előterjesztő: Pénzes Attila _ ą VagyongazdáIkodási és Üzemeltetési tJgyosztáIy vezetője

A napirend tőrgłalósa zórt iilés keretében tijľténtaz Miitv. 46.s Q) bekezdése értelmében. A
napirend tdrglalása sorón elhangzottakat és a meghozott ll12/20l4. (ruJu sz. WB
hatúrozatot a aźrt iłlésről késziilt jegyzőkiinyv tartalmazza

Gyiiľgy
A Bizottság ülését13 óra
Soós

11 peľckor

bezĄa, megköszöni
K. m. f.

a részvételt.

l
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Bizottság ďelnöke

Az

Mötv-ben foglalt rendelkezéseknek megfelel, és a Viírosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság 2014. november 10-ei iilésénelhangzottakat hitelesen tanúsítja.

8ę'Á.tr".

Szedliczlcyné
Szervezési és Képvi

A jegyzokönyvet

fi""ffi"..Ę

készítęttę:

A
^
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Deákné LőrinczMźtrta
Szervezési és Képviselői lroda üryintézője

A bizottsáei iegvzőkiinw mellékletei:
-

jelenléti ív

. meghívó
- előterjesztések
T4

