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A napiľendet nyilvános ülésen lehet taľgyalni.
A dtĺntés el fo gad ásĺáh oz e gy szera szav azattöbb s é g szĹiks é ge s.

Mellékleĺ 1 db június havi beszámoló

Tisztelt Váľos gazdálkodási és Pénzü gyi Bizottság!

I. Előzmények

A Budapest Főváros VIII. KerĹilet Józsefuáľos onkormányzata aYfuosgazdálkodási és Pénz-
ügyi Bizottság |27812012. CX. |7,) számíhatáĺozatában megfoga|mazott javaslata a|apjźn
megbínaPomázi Dánielt (továbbiakbaĺMegbízott), hogy aYźrosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság tagsa, Szili Balrźns részére tĺiľténő tanácsadói felaclatokat ellássa, és vele egyedi
tigyekben egyeztessen. TekintetteI aĺra, hogy a Megbízottal kötött szeruódészDl3. februáľ 28.
án megszúnt, đe a Megbízott közreműködéséľe továbbra is sztikség volt javasolható volt a
megbízásĺ szeruódés módosítása. A szęrzódés módosítását a Vĺáľosgazdálkodási és Pénztigyi
Bizottság a|79l20I3. (II.25.) sztmńhatározatában hagýa jővá20|3. december 3l-ig.

II.Indokolás

A Megbízott feladatkĺjrébe tartozik a bizottság feladat-, és hatáskörébe tartozó döntések elő-
készítéséhez ós végľehajtásźůloz sztikséges szakmai tanácsadás'

II. Tényállás

A szerződést a Megbízott ajelen előterjesztés mellékletét képező dokumenfum alapjan2OI3'
június l. és 2013. június 30. közĺitti időszakban megfelelően teljesítette, ezértjavaslom a tel-
j esítés igazolás elfo gadását.



IV. Jogszabályi rendelkezések

A Budapest Főviíľos VIII. kerĹilet Józsefuaľosi onkormtnyzat Képviselő-testĺ.ilętének a Jó-
zsefuaĺosi Önkoľmanyzat}}I3. évi költségvetésľől szőIő 912013. (II.22.) önkoľmányzati ren-
delete 16. $ (3) bekezdés a) pontja szeľint: ',A lcłlpviseĺő-testĹjlet óllandó bizottságainąk ren-
delkezésére álló keret havi bruttó Ósszege..

a) Városgazdálkodósi és Pénzügłi Bizottság 800 e Ft ',

A Képviselő-testtilet és Szervei Szervezeti és Műkĺjdési SzabáIyzatań| szőIő 2512013. (V.
2,/.) önkormtnyzali ręndelet 4. sztmli mellekletének I.'2.l5. pontja szeľint ,javaslatot tesz -
a hłlan rendeletben meghatározott Ôsszeg erejéig _ afeladat- ó'g llatáskorébe tartozó dantések
előkészítéséhez és végrehajtásához szülaéges esetenkénti vagl clz adott kaltségvetési év végéig
terjedő tanácsadási tevélĺenység ellátásáľa és egyéb tevéken.lls[gęk díjazására, társadalmi
(civil) szervezetek tómogatására, valamint ezen tevékenységek teljesítés igazolásának és tá-
mogatás ok elszámolás ának elfo gadás ár a.,,

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság I79l20I3. (II. 25.) szźlmíhattlrozattnak 3. pont-
j áb an hagyta j őv á P omźzi D aniel tanác s ad ó i szer ző ďésénęk m ó c] o s ítását.

V. A döntés tartalmának részletes kifejtése

Javaslom, hogy a Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság fogadja eI az e|oterjesztés mellék-
|etétképező beszĺĺmolőt,továbbáPomázi Daniel 2013' marcius 1-jén módosítotiszerződés, és
a fent hivatkozott önkoľmanyzati ľendelkezés a|apján a polgárnlester irjaa|á a teljesítés igazo-
lást.

Nevezett szerződés 4. pontja tekintetében a teljesítés ígazolttsára a Varosgazdálkodási és
PérungyiBizottság javaslataa|apjźnapolgáľmesteľ jogosult.

vI. A döntés célja' pénzügyi hatása

Amennyiben a Viáľosgazdźůkodási és Pénzügyi Bizottság elfogadja az előteľjesztés mellékletét
képező beszámolót,ĺevezeÍt szerzódés aIapjan aMegbízott az elvégzett tanácsadói tevékeny-
ségéľt bruttó 88'500,- Ft/hó, azaznyo|cvannyolcezer-ötszáz forint/hó megbízási díjban részę-
siil, átutalással a teljesítésigazo|ást követő 15 napon belül a Megbízott által megadott bank-
szárriaszźmta.

Amegbízálsi díj fedezete a 11101cím VPB kereten előirányzatcll biztosított.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a mellékelt hattrozaÍi javas]atot szíveskedjen elfogadni!



Határozati javaslat

. . . . . . l 20 13 . (VII' 1 5.). számt bizottsági haÍározat:

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. javasolja elfogađásľa Pomázi Dániellel kötött megbízási szerzódés teljesítés igazo|ásźú
20|3.június l-jétől 20|3.június 30-ig terjedo iđőszaka,

2, fe|kérí a polgármesteľt a hatźltozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazolás alźńrására.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013.július 26.

A döntés végľehajtásátvégző szeruezeti egység: Szervezési és I(épviselői Iroda

A lakosság széles körét éľintő döntések esetén az előterjesztés előkészítőjének javaslataa
kozzététe| módjĺĺra: honlapon kozzé kell tenni

Budapest, 2013.július 8'
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BtrSZÄMoLo
B udapest Főváros VIII. keľĹil et I őzsęfv áľo s i onko tmány zat

Y tlt o sgazdálko dás i és P én zü gy i B í zo tts áganak v égzett tanács adó l

tevél<enységľől

faB.június 1. - fĺJ73. június 30. időszakban

A Budapcst Főváľos VIII. |ĺeľtĺlet Jĺlzscĺváľosi onkoľnr ányzat, Ia82 Budapesĺ, Baross

utca ő3-ő7' lcépviseli: ů"' Kocsis Máĺ:é polgáľłnesteľ, nrilrt Megbíző (a továbbiakban

Megbízó)' és Pomázi Dániel, nrint Megbízott (a továbbiakban Megbízott) között 20t2.

Novernbęr 01. napján nregbízási szeľzőclés .iott létre, a Megbíző, Vaľosgazdálkodási és

Pénzĺ'igyi Bizottsága |278l20t2. (X. t7.) sz:ilrrú határozata szeľint. Amegbízilsi szeľződés

módosítłĺsa 2013..ianuáľ l. napjátóI lratiti1l1l5, ĺr felek hatáľo,ĺott időľe,201.3. fębľuáľ 28-ig

kcitik' A megbizási szeruodés másodilĺ móclosíttłsa 2013. ĺr"lárcius 1. napjától hatályos, a

felek a szerzodést lratáľozott időre. 2013, decerrrber 3l-ig kötik.

Megbízott a VárosgazdńIkodási és llónzĺigyi Bizottság, illetve a Humánszolgáltatási

Bizottság, valamint a Budapest Fővliľos VIII. kerüIet Józsefváľosi onkoľlnányzat

Képviselő-testü|ete előterjesztéseit, nrcllékęlt anyagait folyarrratosan vizsgálta, azokbő|

rendszeľęsen felkészült.

Az előterjesztések áttekintésével ós vélernénynyilvánítással a?' MSZP

képviselőcsopoľtjálrak, bizoĹ1sági tagjainĺrlĺ és nem lĺépviselő tagiainak ĺnegbeszélésein

szakmai segítséget nyújtott, és az althbi clőtcl.iesztéseket vélcllrényezte:
.Á. .lavaslatľezsicsökkerrtésľől szólÓ nyilatkozatelfogadásfua :.'

^ A 2013. ápľilis 15' napjáľa lciíľt ,,I(SZ-II/2aB típusú', béľlakĺís páIyázat eľedményének
lrregálIapítása

Á Javaslat a t7/2005. (rV.20') szánrú önlĺoľlnányzatí ľencĺelet lratłĺlyon kívĹil he}yezéséľę és új
ľerrdelet alkotásáľa, valamint a 224lf01f. (Vil.05.) szálllú képviselő-testületi hďLáro.lat
visszavonásáľa és tlj hatćłont e lĺbgaclĺĺsĺĺra címĺi előte{esztés islrrételt taľgya|ásźra



^ Javaslat a Budapest VI]I., Sáľkfuy u. 5. szálrr alatti telekillgatlarr lrasznosításáľa

A fentiekben fęlsoľolt előte{esztésekbell szcľeplő téllltlkat ľészletęsen tanulmányozta.

Részben személyesen is megtekintette a l<ozteľĺilet haszná|ati kéľelmekľe vonatkozó

tęrvezeĹt helyszíneket, a Kisfalu I(ĺt. ingatlanok béľbęaĺiására és eladásáľa vonatkozó

címeken található lakásokat, nern lakás céljáľa szo|gá|ő helységeket, telekingat|anokat, azok

bérbeadását, e|adź.sźłt véleményezte.

A Bizottság, és a Kćpviselő-testtilet i.ilésein a koľábban rész|etęzett feladatok tátgya|źsźń és

alakulasát Íigyelemmel kísérte, lrrelyek kozĹil az, a|ábbiakon:

a Városgazdálkodásĺ és Pénzĺigyi Bizottsrĺg a|ábbi ülésein:

20|3.júrrius 3-ai ülésnap
2013. júrrius 1O.ci ülésrrap
20l3' junius l7-ei ülésnap
20l 3. iúnius 24-ei Ĺilésnap

a Képvĺselő.testiiIet alábbi ülésein:

20l3. június 5-ei ülés
2013' június l2.ei ľelrdkívĺ.ili ülés
20l3. június 19.e i ülés
20 l 3. júniu s f7 -ei ľerrdkívüli ülés

szernélyeselr is ľészt veĹt.

2013.július 5.
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