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a Váľosgazdálkodási ós Pénzügyi Bizottság 2013.június 17.ei ülésére

Táľgy: Javaslat Pomázi Dániel megbízási szerződésének}D|3. május havi teljesítés igazolésélra

Előteľj esz tő z Szili Ba|źns, képviselő
Készítette: Szervezési és Képviselői Irodą Szabó Eszter
Leírĺó: Szabő Eszter

A napirendet nyilvĺános ülésen lehet tĺĺľgyalni.
A dönté s elfo gad ásĺáh o z e gy szeru szav azattobb s é g szĹiksé ge s.

Melléklet: 1 db május havi beszámoló

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság!

A Budapest Főviĺros VIII. keľül et Jőzsefvźrosi onkorm ényzatKépviselő-tęsttiletének a Jó-
zsefuaľosi onkoľmĺĺnyzat2013. évi kĺlltségvetésľől szőIő 9l2OI3. (II. 22) ollkormźnyzatircn-
delete 16. $ (3) bekezdés a) pontja szeľint: ,,A képviselő-testület ĺźllandó bizottságainakľen-
delkezésére álló keret havi bruttó ôsszege:

a) a Városgazdálkodĺźsi és Pénzügyi Bizottság 800 e Ft ''

A Képviselő-testiilet és Szervei Szervezetí és Működésí Szabźiyzatźrő| szőIő 25l20l3. (V.
27.) onkormányzati rendelet 4. szélmís, mellékletének 1'2.15. pontja szerint ,javaslatot tesz -a lctłldn rendeletben meghatározott összeg eľejéig _ afeladat- és hatáskorébe tartozó dantések
előkészítéséhez és végrehajtósóhoz szüIłséges esetenkénti vagl az adott k1ltségvetési év végéig
terjedő tanócsadási tevékenység ellátásóra és egléb tevékenységek díjazásárą, társadalmi
(civil) szervezetek támogatására, valamint ezen tevékenységek teljesítés igazolásdnak és tá-
mo gatások elszómolás ának elfo gadás ár a'"

AYátosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság l79l20l3. (II. 25.) számíhatźlrozatábanhagfia
jőváPomazi Dániel |278120|2' CX. 17.) sztmlis'hatáĺozatában elfogadotttanácsađői szerződé-
sének módosítasát. Megnevezett szerződés teljesítés igazo|ásáta a Yárosgazđálkodási és
Pénzngyi Bizottság javaslata a|ap1an a polgármesteľ jogosult.

A szeruodést a megbízott a jelen előterjesztés mellékletét képezi5 dokumentumok alapján
20|3. május 1. és 2013. május 31.kozotti időszakban megfelelően teljesítette.

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



Határozati javaslat

., . . . . / 20 I 3 . (VI. 1 7. )' szźlmtĺ bizottsźąi hatźr ozat..

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. javasolja elfogadásra Pomźui Drĺniellel kötött megbizási szqződés teljesítés ígazo|ásźt
20|3 . máj us 1 -j étől 20|3 . máj us 3 1 -ig teľj ed o iđőszalĺĺa.

2. fe|kéri a polgármesteľt a hatźrozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazo|ás altńrásfua.

Felelős: polgáľmester
Hatlĺľidő: 2013.június 28.

A döntés végrehajtástńvégző szervezeti egység: Szervezési és Képviselői Iroda

A lakosság széles kcjrét érintő dĺjntések esetén az előterjesztés előkészítqének javas|ataa
kozzététel módjaĺa: honlapon kozzé kell tenni

Budapest, zIl3.június 1 0.

s.l..ď[,'
SziliBalázs I

képviselő
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BESZAMOLO
Budapest Főváros VIľ. keriilet Józsefvárosi onko tmány zat

YźtrosgazdálkodásiésPénzügyiBizottságáĺakvégzetttanácsadói

tevékenységľől

20L3. május |. -2013. május 31. időszakban

A Budapest F'őváros VIII. keľüIet Józsefváľosi Onkoľmányzat, 1082 Budapest, Baross

u,ĺ:cą 63-67. képviseli: dr. Kocsis Máté polgórľnesteľ, rrrint Megbízó (a továbbiakban

Megbízó), és Pomázi Dániel, mínt Megbizott (a továbbiakban Megbízot1) közĺitt f012,

Novenrber 01. napján megbízási szęrződés jött létľe, a Megbiző, Yźtrosgazdáĺkodási és

Pénzügyi Bizottsága |27812012. (x. 17.) számri hatánozata szeľint. A megbizttsi szeľződés

nródosításaf0I3. január 1. napjától hatályos, a felek hatfuozott idörę, 2013. fębľuáľ 28-ig

kötik. A negbízási szęrzodés masodik módosítása 2013' máľcius 1. napjától hatályos, a

fulek a szeľződést hatćLtozott, időre, za13. december 3 i.ig kötik.

Megbízott a VáľosgazdáIkodási és Pónzügyi Bizo ttsálg, illetve a H.umánszolgáltatási

I}izottság, valamint a Budapest Főváľos VIII. keľĺilet Jĺĺzsefváľosi Onkoľm ányzĺt

Képviselő.testĺĺlete előterjesztéseit, nellékelt anyagait foĺyarrratosan vizsgálta, azokbóI

ľeirdszeľesen felkészült.

l\z előterjesztések áttekintésévęl és véleménynyilvárrítássa| az MSZP

képviselőcsoportjának, bizottsági tagiainak és nenr képviselő tagjainak megbeszélésein

szal<mai segítséget nyrijtott, és az altbbi előteľjesztésekęt vélemérryezte:
Á. Javaslat a Józsefvfuosi onkoľmányzat2012, évi pénzmaradvány fel|lasználźlsal.a és a20I3.

évi költségvetésr.ől sző|ó 9 ĺ20 |3, (II.22.) ľcndelet nródosításal.a
,1\ Javaslat szobľok és ernléktáblĺĺk ellrelyezésérc, illetve síľemlék felrijításának támogatásáľa
/t Javaslat az MNPIII Táľsadalnri és Gazdasági alprogľamoklroz kapcsolódó dontések

meglrozataláa

^ Javaslat a Szabó Eľvin téľ nevének rrregváltoztatásám



A fentiekberr felsorolt e|őteľjesz{:ésękben szereplő témźtkat részlętesen tarruimányozta.

Részben szenrélyesen is megtekintettę a k<izteľĹilet haszĺćiati kéľelnrekľę vonatkozó

teľvezett helyszíneket, a Kisfalu Kft. ingatlanok bérbeadźsára és ę|adására voĺatkoző

cínreken ta|á|hatő lakásokat, nem lakás céljĺáľa szolgáló helységeket, telekingatlanokat, azok

béľbeadását, ęladását véleményezte.

A Bizottság, és a Képviselő-testillęt ĺilésein a koľábban tész|etezetI feladatok tfugya|ását és

a|aku|ásttt Íigyelemrnel kíséľte, melyek köziil az alábbiakon:

a Váľosgazdálkodásĺ és Pénzĺigyi Bizottság alábbĺ iĺIésein:

2013. május 6-ai ülésnap
20l3. nrájus 13-ai tilésnap
2013. május 21-eí iilésnap
20 1 3. rnájus 2l -ei ülésnap

a Képvĺselő.testiilet alábbi ĺi|ésein:

2013. május 8-aí ülés
20l3' május 22-ei ülés
2013. rrrájus 29-ei ľelldkíviili iilés

szenrélyesen is ľészt vett.

f0l3.jrinius 6.
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