
Budapest Főváros VIII. kerĹĺl et J őzsefv áros onkoľm ányzatKépviselő-tęstĹiletének

ELOTERJESZTES

a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 20|3. május 21.eĺ üléséľe

Táľgy: Javaslat Pomź.z,i Dániel megbízési szerződésének2013. április havi teljesítésigazo|ására

Előteľj esztő : Szili Balázs, képviselő
Készítette: Szervezési és Képviselői lľoda
Leíľĺi: Szabó Eszter

A napiľendet nyilvános ülésen lehet taľgyalni.
A dĺjnté s el fo gadás ah o z e gy szera szav azattobb sé g sztiks é ge s'
Melléklet: 1 db (avaslat teljesítésigazolásra)

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

A Budapest Főváros VIII. keľülęt Jőzsefvárosi onkormányzat Képviselő-testiiletének a Jó-
zsefuarosi onkonnányzat}OÍ3. évi költségvetésről sző|ő 9l2OI3. (II. 22') önkormányzatiren-
delete 16. $ (3) bekezdés a) pontja szerint: ',A képviselő-testiilet állandó bizottsógainak ľen-
delkezésére óĺló keľet havi bruttó osszege:

a) a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 800 e Ft ,,

A Képviselő-testület és Szervei Szęwezetí és Múkĺjdésí Szabá|yzatarőI sző|ő |912009. (V.
06.) számú rendelet 45. $ (4) bekezdésének 3. pontjának p/ alpontja szerint aYźrosgazdálko-
dási és Pénzügyi Bizottságjavaslatot tesz - a külön rendeletben meghatfuozott ĺisszeg erejé-
ig _ a felađat- és hatásköľébę taftoző dĺjntések előkészítéséhez és végľehajtásához szfüséges
esetenkénti vagy azadott kciltségvetési év végéig terjedő tanácsadási tevékenysége|Iátásáraés
egyéb tevékenységek díjazásźra, tźtrsađalmi (civil) szewezetek tźtmogatására, valarrint ezen
tevékenységek teljesítés igazolásanak és tĺímogatások elszámolásanak e|fogadźsáĺa.

A Varosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság |79l20l3. (II.25.) szálrÍlhatźrozatźtbanhagyta
jőváPomazi Dániel I278l20l2. CX. 17.) szźlmíhatźltozatában elfogadott tanácsadőí szeruődé-
sének módosítását. Megnevezett szeruódés teljesítés igazolására a Yárosgazdálkodási és
Pénzligyi Bizottság javaslata alapjźn a polgáľmesteľ jogosult.

A szerződést a megbízoĹt ajelen előteľjesztés mellékletét képező dokumentumok alapjĺĺn
2013. április 1 . és 20ĺ 3. április 30. közötti időszakban megfelelően teljesítette.

Kéľem a Tisztelt Bizottságot, hogy a mellékelt hatźrozatijavaslatot szíveskedjen elfogadni!



Határozati javaslat

' . . .' . l 20 13 . ( Y. zl .). számu bizottsági hatźlr ozat:

A Váľosgazdálkodási és Pénztĺgyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásra Pomźľi Daniellel kotÓtt megbízási szerződés teljesítés igazo|ását

2013. április 1-jétől 2013. ápľilis 30-ig terjedő időszaI<ra.

2. felkéľi a polgármestert a hattrozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazo|ás a|ćirására.

Felelős: polgármester
Hatźnidő: 2013 . május 3 1 .

A döntés végrehajtásźúvégző szervezetíegység: Szervezési és Képviselői Iroda

A lakosság széles kĺjrét éľintő dĺintések esetén az előteľjesztés előkészitojéĺek javasIata a
kozzététe| módjara: honlapon kozzé kelItenni

Budapest, 2013. május 13.
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BtrSZAMOLO
B ud ap est Főváľo s VIII. keľiilet Józs efv áľo s i onko rmtny zat

Y ěr o s gazdálko dás i és P énzü gyi B izotts ágának v é gzett tanácsadó i

tevékenységről

7,0t3. ápľilis 1. - 2013. ápri|is 30. időszaklran

A Budapest Főváľos VIil. keľiilet Józsefváľosi onkoľmányzat, I0B2 Budapest, Baľoss

utca 63-67. lcépviseli.. dr Kocsis Máté polgáľnlesteľ, rnint Megbízó (a továbbiakban

Megbíző), és Pomázi Dániel, mint Megbizott (a továbbiakban Megbízott) kcizöĹ1 fa12.

Novelnbeľ 0l. riapján megbízási szeruődés iött léĹr.e, a Megbízó, Váľosgazdálkodási és

Pénzjigyi l3izottsága ,'f.ĺ8/f012. (x. 17.) szánrú határozata szeľint. Amegbizási szeľződés

nródosítása 20Í3' januáľ 1. napjától hatályos, a felek hatźłľozott időre, z0l3. febľuár 28-ig

kotik. A negbízási szeruódés második nródosítása 2013, rnáľcíus 1' napjától hatáIyos, a

felek a szerzĺĺcĺést hatáltozott időre, 2013. decerrrber 31.ig kötik'

Megbízott a Váľosgazdálkodásí ós Pónziigyi Bĺzottság, illetve a Hunránszolgĺĺ|tatĺĺsi

Bizotfság' valamint a Budapest Főváľos VIn. keriilet Józsefváľosi onlĺoľnányzat

Képvĺselő-testülete előteľjesztéseit, mellékelt anyagait foĺyanatosan vizsgálta, azokból

ľendszeľesen felkésziĺIt.

Az előter.iesztések áttel<intésével és véleménynyilvánítással a7- MSZ-P

képviselőcsopoľtjárrak, bizottsági tagiainalĺ és nerrr képviselő tagjailrak rnegbęszélésein

szaknrai segítséget nyrljtott, é's az a|źtbbi előteľjesztéseket vélemórryezte:Á Javaslat a Palotarregyed tuľisztikai időszak a|atti zajáĺahrráĺrak csö'kkentéséľe
,l. .Tavaslat a Teleki téľi piac elektľotrros lrálózatának feilesztĺĺséve] és a teľr'ezői nrťtvezetői

fe I adato k el l átá sával ka1r c so I ato s dörrtés ek negho zatalétľ a
zL A Pľáteľ utcai iskola és toľnacsaľnok béľbeadására kiíft pźl|yázat eľedrriényénelt

l:re gál l ap Í tá sa és 
. 
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A Í'entiekben fulsorolt elĺiter.iesztésekben szeľeplő téllrákat részletesen tatrulnrányozta.

I{észberr szetrrélyesen is megtekirrtette a kĺiztęľület lraszlráIati kéľelrrrekľe vonatkozó

tervęzętt helyszíneket, a Kisfalu KÍl. iľlgatlanok bérbeadásáľa és eladásiu:a vonatkozó

cílrrekęn ta|áIhato lakásokat, nenr lakás cé|jára szolgáló helységeket, telekingatlanokat, azok

béľbead ását, eladását véleményezte.

A Bizottság, és a l(épviselő-testület ülésein a koľábbarr ľész|etezett ĺ:e|adatok ttrgya|ásźlÍ' és

alakulását ľlgyelelrrlnęl kíséľte' nrelyek k<jztil az altĺbbiakon:

a Váľosgazdállcodási ós Pénzĺĺgyi Bizottság alá|rbĺ tilésein:

2013. ápľilis 2-ai ülésnap
2013. ápľilis 8-ai ülésnap
2013. źlprilis 15-ei ülésna1r
20 13, ápľilis 22-ei ülésnap
f0 | 3. áptíIis 26-ai ľendkívtili ülésnap
2013. ápľilis 29-ei ülésnap

a Kópviselő.testület a|állbi ĺilésein:

2013. ápľilis 3-ai iilés
2013. ápľilis 17.ei iilés

személyesen is ľészt veĹt.

2013' május 5.
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Pomázi Dániel

Megbízott


