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Táľgy: Javaslat Kardos-Erdődi Zsolt megbízási szerződésének 2013. január és február havi telje-
sítés igazolására

Előteľjesztő: Soós György, Yáĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elnöke
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A napirendet nyilvános ülésen lehet taľgyalni.
A dcinté s elfo gadásĺíh o z e gy szeru szav azattobb s é g szĺ.iks é g e s.

Melléklet: 1 db (avaslat teljesítésigazolásľa)

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság!

A Budapest Fővaĺos VIII. kerĹilet Jőzsefvárosi onkormányzat Képviselő-testiiletének a Jó-
zsefuaľosi onkoľmanyzat2013. évi átmeneti gazdá,Ikodásról szőIő 6412012. (XII. 13.) önkor-
mźnyzati rendelete 5. $ b) pontja szeľint: ',a 20]3. évi kbltségvetési koncepcióban meghatáro-
zott polgármesteľi, alpoĺgármesteri, bizottsági keľetek éves osszege 90oń.a ]/]2 ľészĺźnek biz-
tosításóra. Az osszeg a tisztség ellátásához, a bizottsóg munkajához, a dontéshozataĺ elősegí-
téséhez szülĺséges tanácsadói tevékenységek díjazósóra, a tisztségviselők munkamegosztósá-

hoz kapcsolódó rcraĺerck egyéb k0ltségeire használható fel.,'

A Képviselő-testtilet és Szervei Szervezeti és Műkĺjdé si Szabá|yzatárő| szől|ő I9l2009. (V.
06.) szrámú rendelet 45' $ (4) bekezdésének 3. pontjrának p/ alpontja szerint aYárosgazdálko-
dási és Pénzugyi Bizottság javaslatot tesz - a ktilön rendeletben meghatározott összeg erejé-

íg _ a feladat- és hatáskörébe tartoző dcjntések előkészítéséhez és végrehajtásához sztikséges

esetenkénti vagy az aďott költségvetési év végéig teľjedő tanácsadási tevékenység el|átásźlra és

egyéb tevékenységek đíjazźlsélra, társadalmi (civil) szervezetek támogattsźra, va|atlint ezen

tevékenységek teljesítés igazolásanak és támogatások elszámolásának e|fogaďására.

A Vaľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság I53gl20I2. (XII. 17.) számí hattrozatźnak 2.

pontjában hagyta jőváKaľdos-ErdóđiZsok342120|1 (il. 02.) számthatátozatban elfogadott
tanácsadói szerzođésének módosítását. Megnevezett szeruőďés teljesítés igazo|ásźna a Viíľos-
gazdá|kodási és Pénzügyi Bizottsźę javaslataa|apjan apolgĺírmester jogosult.

Aszerzodéstamegbízott a jelen előteľjesztés mellékletéÍ"képezó dokumentum alapjźn2013'
január 1. és 2013. február 28.kozotti időszakban megfelelően teljesítette.

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



Hztátozati javaslat

. ...' . /2013. (IV. 02.) számí bizottsźąi hatfuozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy đönt, hogy

1. javasolja elfogadásra Kaľđos-Eľdőđi Zso|ttal kötdtt megbizásí szetződés teljesítés igazolá-
sát2013.január 1-jétől 2013. februáľ 28-ig terjedő iďoszaha.

2. fe|kéri a polgáľmestert a hatáÍozat 1' pontjában foglalt teljesítés ígazo|ás aIźńrtsfua'

Fe1elős: polgármester
Határidő: 2013' áprl|is 12.

A döntés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Szervezési és Képviselői Iroda

A lakosság széles kĺjrét érintő dĺjntések esetén az elótefiesztés előkészitőjéĺek javas|ata a

közzététel módjaľa: honlapon kozzé kelltenni

Budapest, 2013. március 20.

aYźnosgazdá| és Pénzügyi Bizottság
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TELJBsÍľEs IGAZoĺ'Ás

20l3..ianuáľ - febľuáľ lrÓnapokbatr a Váľosgazclálkodási és l)énzügyi Bizottság Ĺiléseit és a

bízottsátg tagjainak rrrurrká'ját az alábbi" a meglrívÓ szeľinÍi napiľenclek illetve ĺigyelc

vél enrényezésér,el segítettelrr :

ĺiIZo.i.'I'sÄG ĺ ĺj l.,l;S pĺ<

2013' ianulĺľ l4-i biz9Ĺt'siłgi iilós

Na;liľerld 2.ĺ. ponĺ.ia: I(iizteľület-haszn:ĺlati lĺĺiľclnreIĺ elbíľĺĺlĺĺsa

rnelyľol a bizottsirg az,5/20t3. (I.14.) szárrrú lratáľozatár,al dontott.

2013. irrnulĺľ 21-i bizotĘiíĺIi iilós

N apirend 3. l. pon ĺÍ a : I(iĺztcľĺi lcĺ-Ilaszn á|aÍÍ |<éľcl nr cl< c| bíľrí llĺsa

melyľőI a bizottság a 4t/f0|3. (I.21.), 4ftf013. (I.zt.), 43ĺf0|3, (I.21.), 44/fa]l3, (I.21.),
45/20t3. (I.21.)' 4(lĺ20|3. (I.2l.)' 47/f0l3. (I.21.),48/f013. (t.21.)' 49ĺ2013. (I.21.) és
50120 1.]. (|.f1 .), szálrr ťl lratáľozatai r'al cłöll töĽt.

N:rpil.cĺlĺl 3.f. pontja: Diĺní'és á|Iami tu|nicIonllan |ćr'ŕí iIrgĺrtlanoIĺ téľÍtésmentes
łĺll lro ľlll ĺĺnyza ti Íu lai d o lr Ir a r. óĺ:c| éľĺĺ l

nrel;llg] a bizclttság az,51/f013. (|.2|.) szálrrú lrzlĺ'álľozatárlal clontott'

20 l-1' i a n rłit ľ 23-i kónriĺ$ elő-tes ŕi.ilcti..ii lis

N:rpĺľelrĺl 4/l. ponĺia: Javastat a BuĺlapcsÍ .Iĺĺzsefvárosi ÖllkoľmáIlyzat tulajĺlonzĺban
zĺI|ó |al<ásol< béľlreadílsálrak ĺ'eltĺite|eiľiĺI, valallrinÚ łr la|ĺbéľ rrrĺ5ľĺél<éľíĺl szĺiló 1ól20l0.
(l'lI.0ĺ}.) łinlĺoľnr:ĺnyzaĺ.i rcncIclet nróc|osítás teľvezeténe|ĺ elĺilgadásłĺľa

nrelyľől a képviselo-testtilet |fl7;073. (I.23.) és |4/f013. (|.f3.) szĺilrrťl lratáľozataival ĺ]ölrtött.



Napiľcnd 4lf. połltjzl: Javaslart :r .IózseĺVzil'os lĺiizigazgatĺisi tcľülctĺill a j:iľnrűvel töľtćnő
váľakoztĺ.s kĺcgószítő, hel1'i szabá|yozásáľó| szólĺĺ f6lf01.0. {v|;,'. 18') łiIrlĺornlálryzati
ľclldelct lnĺidosításŕrľa

A képviselo-testÜlet elĺbgadta és irrega|kotta a Buda1rest ]:Ĺírláľos VIII' keľülct JózseíŤírľosi
olrkoľnrálryzat Képviselő testijletének flflt3. (I.31.) cĺnkoľrrrányzati ľelrcleletét a
.Tĺizsefuáľos |(ozigazgatźrsi .ľeľĹiletén a .Iáľnrťlr'el Töľténo VáľaIĺozírs I(íegészítő, FIelyi
Sza'lrál),ozásáľol SzóIó f6l2010' (Vl. l8.) onkoľlrr,ć:nyztlti ľerrdclet nródosításár(ll.

Napiľend 413. pontja: |ledczet biztosítłĺsa n l(lłol'-2012-5.5.0/^. azĺlnosítĺi sz:ĺmŕr
p,á|y ázat b enyúj ťłĺsán ak oIőlĺészítćsóhez

nlelyľol a képr,iselo.testĹilet 15/20l3. (I''23.) számú lratitľozatár,al clolrtött.

2013. ianuár 28-i biłottsági iilés

Napiľellĺl 2.l. ponti.r: I(iiztcľĺilet-hasznĺĺ|łtti Iĺćľc|nle|< c|bíľ:ĺlása

lnclyľől a bizottsárg a, ,l0/f0|3. (t.28.)' 7|/f0|3. (I.2t1.) ós 7fĺ2013. (I.28.) 'számú
lratát ozataival dĺĺlrtött.

Nĺr1riľcnĺl 2.3. pollÍ.ia: .l.u|ajĺlonosi hozzá.iĺĺľulĺĺs az [ulpulzív Kft. ľész.él.c a Budĺrpcst
VIII. l<eľii|ct l(ĺĺ|váľizr uÍca l.3-29. 1 |<V-os l<lĺbc|l.c|<ĺllrstľu|<ciíl

nrelyľol a bizottság tl73/20|3. (I.28.) szállrú lratáľozatával clönt<ĺtt.

Napiľcnĺl 2.4. pontizr: .I'ulajdonĺlsi hozzĺĺjĺĺl'ulrĺs az Impulzív I(ĺt. ľé.szél.c a lludapest
VIII. |<eľÍĺ|et l(álr,ĺĺľi:r uĺ'ca Í 4-28. |' l<V-os |<ĺĺlrclľclĺolrstľulłció

nrelyrol a bizott.ság a74ĺf0|3. (|.28.) számrl lratáľo:zĺttával clolltott'

Nłr;riľend 2.5. pont.ja: 'ľula.idonosi lroz.zrij:iľulás ztz Ilnpulzív Iűt. ľószérc a lludĺrpcsf
VIII. lĺcľiilct l}alassa -.Ilłinrő - lł'tivészl<eľt ul'cłt 1 kV-os lĺálrcll.cl<onstľu|<ció (I45ĺ110
Tll állomłĺ's - |lĺivószltcľt.u. 9. |<łiziiÍt)

nle|yľől a Llizottság a75120|3. (I.28.) szállrťl lratáľozatárlal clontött.

Napiľcnĺl 2.6. ponfia: Á, Baľoss u. fl4. szánr al:rĺ:ti łĺlllcoľmĺillyzati tulaicl<lnír lrclyi.sógbcn
:r .ĺózscĺ\,ĺĺľĺtsi lntózlrlén1'nliĺlĺłidte tő |(tizpont l<ialakĺĺĺĺseiľa vona{.|<ozĺi v:ĺIlaII<ozási
szc ľző ĺ} é.s nr óĺl os ítĺĺ s łl

lnelyľől ĺt bizottság zl76lf013. (I.28.) szĺilnú hatáľozatirvalĺ1iinĺ:ott.

Nłpiľe nd f .f . pollt.ia: .I:rvzrs|:rt az ideig|cncs ,|]cleI<i tć'ľi piacon l<ont.élleľ lréľbcadásĺĺľa

lrlelyľől a bizottság a7712ł)13. (l.28.) szánrťl lratáľozatával clöľltöĹt'



2013. í.ebľuáľ 04.i bizottsĺĺgi ĺilés

N a p iľen ĺ| 3. 1 . po ntj ĺ : Közteľĺitc t-|r aszn ír I zr ti kéľe| Irrelĺ cl b íľá lris a

lrrelyľől a bizottság aI0f/f0|3. (II.04.) ós l03/2013. (II'04.) számú lratáľoz'atair,al dolrtött.

Napirenĺl 3.2. pĺlntja:'ľulajdonosi|lozzúĄ,łlľulás a Mobilteľr'2000 lfft. ľĺlszóľe zr Coľvin
ne[yed l1Á.. ti'inb (BuĺIĺrpcśt VIII. |,ľátcł.v.f5.27).:rl:lÍti ttłpubchajtó építéséhcz

rneiyľől a bizottság a t04/20ĺ3. (ĺI.04.) sz'áľnú lratŕtľozatĺir,al dolrtott'

2013' ĺ.cbľuáľ 06-i |ĺéll.visclŕí-testülcti ülós

Napiľcn<l 3/1. pontja: .Invaslĺlt az építósĺiggyc| összcíüggő cgycs lielyi eljzĺľírsol< rószlcÍes

sza b á |yaiľó | szól ó ľcIl ĺ} elct nrcgĺt I lĺo tá s:i ľĺ

Á képviselŕj.testĹilet elfogadta és ine8alkotta a Budapest Józsefváľos onkoľnrányzatárrak

5|fo1.3. (1r.06.) szálr"lú ľendetetét az Építésiiggyel Összeĺtiggő Egyes Llelyi oltkoľnrányzati

l. IaLósági [il jáľások llĺĺszletes Szabályaiľól.

Nrrpiľcnĺ| 3/2. pontja: Jĺrvaslat :r helyi éJlítészeĺi-nlrÍiszalĺi teľvtĺrllĺĺcs lćtre|rozłĺsáľóI és

nlĺĺl<oĺlósi rcnĺI.|éľíĺI sző|ó 51/20l1.(IX.ĺ9.) önltol.tnlĺnyzĺti ľondĺ'l|eĺ lrródosĺÍásĺĺľa

A képr,iselo-testĹilet elf.ogac1ta és megall<otta a Buĺlapest Jozse|váľos Örrkoľmáuryz-atának

6tf1i|ti. (II.06.) szánrťr đlrkoľnrainyzaii ľencleletét a l:Ielyi Építészeti-lrrťlszaki "l.eľr,tanács

ĺ-ĺĺu.elrozásáľil és MĹĺlĺoclési lł.ericljĺĺľő| SzÓló 5|l20| 1. (IX'l9.) Önkoľnrányzati Rendelet

Móciosításitľól.

NapiľeIrĺl 3/3. pontja: .Invaslat ĺr .Iĺĺzscĺ'vtĺľosi Oll|<oľlrrányzĺt tulĺriĺlonĺíban lér,ő

lĺłizteľiiletek h:rsználatzĺľó| és Ilłlszntĺlzrtána|< ľendiéľŕĺI szó|ĺĺ f4|f0Đ9. (V.21.)

łilll<oľllrányzati ľendclet lnódosításáľa

A keprliselo.tesĺtilet elfogaclta és megalkotta ĺl JJudape'st .I<izseívł1ľos Önkoľnrán1,zatinak

7/f1|i. (II.06.) szárrrťl ľencleletét a.]ózseĺvĺĺľosi Örrkoľnrányzat.ftlla.iclonában Lévo

I(özteľtiletek Llĺłsznátatáľól és l-Iaszniilatá nak Rencljéľĺĺl szĺiló 24/20(}9 ' (V. 2,|')

tinko ľnr1rrryzati ľelltleleľ nl Ód os ítti sirľó l .

Nrrpiľcnĺl 3/4. ponfja: Javasl:tt a ľenĺl|<ívĺi|i téli időjáľási r,iszĺlllyolĺ sorĺĺn jelent.kező

|'elłrĺI a to |< cllá tás rĺ na|< nl e gh ossza lr b ít:ĺszĺ ľa

nlclyľől a kĺĺpviselő-testĹilet a 34/2013. (II.06.) sz.álrrťl lratáľozatával clöntött



Napiľcnĺl 3/5. pontja: Ilcĺ|ezcĺ biztosítása és szül<sćgcs diintć.sc|< mcglrozatala ł lilloP-
za n-5.5.0 lA łzo nos Ítĺĺ szĺĺ nl ú płĺ ly :ĺza t bcny rii tá s ĺĺ h oz

nrelyľől a ké1:viselo-testĹilet a 35/20ĺ3. (II.06.) számťt lratáľozatával dĺjntött

20l3. fclrľuitľ 11-i bizottqńĺri ii|és

Napiľcrrd 2. t. pon tj a : KiĺzterüleÍ-h aszn:ĺlati |<ćľe|nrcl< e|bíl.á | ása

nrelyről a bizottsirg a ||9lf0t3. (Il'I|.), ĺf0/f013. (II.11.) és Í2|lz013. (II.11.)' számú
lratáľclzataĺval clöntott.

?{|.l3.- ĺ'cbľurĺľ ĺ8-i bĺzottsírgi ĺĺlés

Napiľcnd 3. 1. po nĺ i tr : KiizÚeriilcĺ.hasznzĺ|a ti |ĺóľclnrek c|bĺľálása

nrelyľ(il a bizottság a 14fl2013. (I'I.ĺ8.)' |43lf013. (II.1ĺl.)' \44/2al3. (II.18.)' 1452013.
(I'I. 1 8.) és | 46l2l)t3. (I I. 1 8.) szánrťt lratĺrľozataíva l clontott.

Napiľcnd 3.2. ponĺja: .['u|ł.idonosi lrozzájáľulás ur l)est-tcľv I(|t. rószóľe a l}uĺla1rest.,

VIII. |<cľület Mziíyłĺs téľ . Dankĺi utca - I(á|r,:ĺľiĺl téľ (NłlgyÍ'uvźlľos uÚca - I(á|virľia téľ
|<łizłitt) v ízv ezeté|< ĺ'eI úi Ítá s h oz

nelyľol a lrizotĺság a|47/f0|3. (tI'18.) szánrťl lratáľozatĺĺrlal dĺjtltott.

Napiľclrc| 3.3. pontja: ,l.u|njdonosi hoz.zńjĺĺľulłĺs a Mobiltcľv 2000 I(ít. ľészóľe ĺr ľĺlota-
negyeĺ| ĺhĺĺ|tetésóvol lĺapcsolĺttos (I}uĺlapes( VIII. I}ľĺĺdy S. u. - Sonrogyi l}éla u. - Röld(
Szi|áľĺ| u. -'ľľeľol.t u.) lĺ'ŕiz.utat (l<iiztcľti|etct) óľinĺ.ő nrunIĺ.ĺiIaí.ĺllĺhoz

nrelyľől a bizottság a14t}/f013. (II.18.) szálrrťl hatálľozatávaldörrtĺitt.

20 1 3. ĺ'cb ľu zĺ ľ 20-i lŚgn' ]:!s clő.tes ĺ:ii I cĺ:i ii lés

Napiľend 3/1. pon{ia: .Javasl:rt a Nłp u{ctr é.s tl l,eonĺrľĺlo ĺla Vinci utca tłrláll<ozĺisńnírl
Iér,ő névtclcn l<łiztcľiiIct ellrcvczĺlséľc ós a Vagon ĺéľ ncr,ćrlelĺ nlcgváltoztłtĺisáľa

mclyľől a lĺépviselćĺ-testĹilet az57/20|3, (II.20.) sziinrú lratáľozatával ĺlöntott'



2013. ťebľuáľ 25-i bizottsĺĺíIi iilós

Napiľenłl l . 1. pontj a : I(łĺztcľiilet-hasznlĺ latĺ kóľc|nr clt elb íľá |ítsa

rnelyľól a bizottság a 1,6ry2013. (II.25.), |65ĺ2013. (II.25.) és |66/2013' (lt.25.) szálrrťl

lratáľozataival dontott.

NapiľenĺI l.2. pontja:.ľulajdollosi hoezzĺjáľu|ĺĺs ĺt I'eĺJl.ano Ctł.D Kivitelcző Iű.t. rć,sr'érezl

Coi.vin n.gyuđ l13/A tiĺmĹ (Buĺtĺpcst VIII' ľľírteľ u.25-27.) iľoĺl:rlrĺiz l<ir'iĺ:clezóséhez

sztit<ségcs litjztcľÍiIeti jzĺľdasza|uszolł ópítćs kiizbcni nregbĺlnĺ-ĺĺsálroz

melyľől a bizottság a|(ł7ĺ?0|3. (II.25.) seárrrťt liatáľozatávzrl dontött.

Napiľcntl 1.3. pontja: .ľulajc|onosi tlozzĺĺjáľuIás'['cľr,stridió Móľnłĺl<iľoĺla Bt. ľószére, zt

Buäapest VII!. ktľülct Mrĺt1,5* Íéľi illcmhely vízvezeté|< bclĺötéséhez szĺĺlĺséges

l<tizteľtileĺ:i m u n|<á l<Iroz

nrelyľol a bizottság a tó8/2013. (II.25.) szálrlťl hatziľozatárlal doll{ött.

20 ł 3. feb ľuá ľ 27. i |tópv ise-l{.tcstĺilcti ůi lés

Napiľcnc! 3/1. pontja: .Iavłs|at az Iluľĺipa IJclvĺirosĺl Pľogľłm ll. konccpciĺĺjánalĺ

l<iĺJolgoz:ĺsuĺľ:r

rnelyľől a képvise|ci-testĹilet a63|f0l3.(||.f.I.) szánrťl lratáľozatár,al dontott'

Ntl;riľellĺI 3ĺf . pontia: Javĺrslat :t Magdolna Ncgycĺl Pľĺlgram ItI. pályĺizłt

lrrcgvalósĺÍásírIloz kapcsolóĺló ĺliintósclĺ nreglrozatnI:ĺ ľa

llelyľol a képviselő-testület a 65ĺ201'3. (I'l.,f1.) szálrrťl |'lzttáľozatával dolttott.

- A ĺ.ellti napiľerrdelĺ Ĺigyébcn ĺ.olyamatosan k'ĺrnzultációt folyta'ttam I)ľ' I(ocsis Mirté

po|gáľlrrcsteľ ťlľľal, Sĺĺlrtlra Péteľllć aIpolgáľnrestel assizol]nyal. Soós Gyoľgy elrrcil< úľľal'

Vöľös Taľnás alelllci1< úľľal, I(aiser József képviselĺl úľľal, a bizotĺság tagjaival, lreľnezelyi

Geľgely ľőé1rítĺász rlrľľal.

- Rĺjszt rlettenr a bizottság tagjai árltal l<ezclenlélryczett szenrélyes niegbeszélĺĺsel<en, aliol a

íelllleľĹi]o igĺĺllyel< alap.ján tá.jélĺoztattarrr őket építé.sigazgatĺisi, r,ĺíľosĹĺzelĺleltetési kóľĺléseltben



az a1okka| kapcsolatos mťrltbeli dölrtések szaknrai lrátterrĺľol, mely szĹikséges a clőntéshozói

folyanrat egysé ges és kiszárrrítlrató mĹĺkodésélrez.

A feut leírtak, valanrint a szakér1ői szer:zőĺlésbe. foglaltak alapiálr a2013. janrrár - febľuar

lrónapokľa eső ľésztel i esítés rrregtöĺtérlt'

Buciapest. 2013' máľcitls' 1l.
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