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ELOTERJESZTES

a Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság 2013. szeptember |6.ai üléséľe

Tárgy: Javaslat a Juharos Ügyvédi Iroda megbízási szęrződésének 2013. augusztus havi teljesítés
igazo|ására

Előteľjesztő: Soós György, Yátosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság elnöke
Készítette: Szeľvezési és Képviselői Iroda, Szedliczkyné
Leírő z Szedliczkyné Pekĺíľi Kaľolina

A napirendet nyilvános ĺilésen lehet targyalni.
A dönté s elfo gadásĺĺho z e gy szeru szav azattobb s é g s züksé ge s.

Melléklet: 1 db augusztus havi beszámoló

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság!

I. Előzmények

A Budapest Fővaľos VIII. Kerület Józsefuaľos onkormźnyzata aYárosgazdálkodási és Pénz-
tigyi Bizottság 34Il2011. (III. 02.) szźtműhatźltozatában megfogalmazott javaslata alapján
megbina a Juharos Ügyvédi Irodát (továbbiakbanMegbizott), hogy aYátosgazdálkodási és

Pénzngyi Bizottság elnöke, Soós Gycirgy részéte töľténő tanácsadói feladatokat ellássa, és

vele egyedi ügyekben egyeztessen. Tekintette| ana, hogy a Megbízottal kötött szerződés
2013. februaľ 28-an megszűnt, de a Megbízottkoztemfüödésére továbbra is sztikség volt ja-
vasolható volt a megbizásí szęĺződés módosítása. A szęrzóďés módosításźtt a Varosgazdálko-
dási és Pénzugyi Bizottság a|81120|3. (II.25.) szźtmíhatáĺozatźnak 1. pontjábanhagýa jővá
2013.július 31-ig. AzIJgyvédi Iľoda tanácsadására Soós György elnclknek, feladatai jogszení
ellźtása érdekében július 3l-ét követően is szĹiksége volt, ezért a Juhaľos Ügyvédi Iroda meg-
bízásí szetzodését a Városgazdźt|koďási és Pénziigyi Bizottság a 86712013. (VII. 29.) számil
határ o zatáb an 20 | 3 . december 3 1 - i s me sho s szabb ította.

II.Indokolás

A Megbízott felađatkörébe tartozik a bizottság feIadat-' és hatáskörébe tartoző d<jntések elő-
készítéséhe z és végrehajtásźhoz szfüséges szakmai tanácsadás.



II. Tényállás

A szerzodést a Megbízott ajelen előterjesztés mellékletét képező dokumentum alapján2013.
augusztus 1. és 2013. augusztus 31. kĺjzötti időszakban megfelelően teljesítette, ezértjavas-
lom a teljesítés igazo|ás elfogadását.

IV. Jogszabályi rendelkezések

A Budapest Főváľos VIII. keľttlet Jőzsefvárosi onkoľmányzat Képviselt1-ĹesĹüleĺ.ének a Jĺj-
zsefuarosi onkormányzat2013. évi k<iltségvetésről sző|ő 9l20I3. (II. 22.) onkormányzati rcĺ-
delete 16. $ (3) bekezdés a) pontja szerint: ''A képviselő-testület áĺlandó bizottsógainak ren-
delkezésére álló keret havi bľuttó osszege:

a) Városgazdálkodási és Pénzüg,li Bizottság 800 e Ft ',

A Képviselő-testület és Szeľvęi Szervezeti és Mfüĺjdési SzabályzatáĺőI sző|ő 25/2013. (V.
27.) önkoľmźnyzati rendelet 4. szálĺÍt mellékletének I.2.15. pontja szerint ,javaslatot tesz -
a kĺ;lan rendeletben meghatározott összeg erejéig _ afeladat- és hatáskÓrébe tartozó dantések
előkészítéséhez és végrehajtásóhoz szüIrséges esetenkénti vagy az adott kaĺrcégvetési év végéig
terjedő tanácsadási tevékenység ellátósára és egléb tevékenységek díjazásóra, tórsadalmi
(civiĺ) szeľvezetek támogatására, valamint ezen tevékenységek teljesítés igazolásának és tá-
mo gatás ok els zómol ás ónak elfo gadás ára.,,

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 86712013. (VII. 29.) sztlmu hatźrozatźnak I.
pontjában hagýa jővá a Juhaľos Ügyvédi Iroda tanácsadői szerződésének módosítását.

V. A döntés tartalmának részletes kifejtése

Javaslom, hogy a Yárosgazđálkodási és Pénziigyi Bizottság fogadja e| az e|őterjesztés mellék-
Ietétképező bęszámolót, továbbá a Juhaľos Ügyvédi Iroda 20|3. augusztus 1-jével módosított
szeruődés, és a fent hivatkozott cinkormanyzati rendelkezés a|apjźn a polgáľmester iqa aIá a

teljesítésigazolźst.

Nevezett szęrzőđés 8. pontja tekintetében a teljesítés igazolására a Yárosgazdálkodási és

P énzngy i Bizotts ág j avas l ata aIapj źn a p ol gáľme ster j o go sult.

vI: A diintés célja' pénziigyi hatása

Amennyiben a VáľosgazdáIkođási és Pénziigyi Bizottság elfogadja az előterjesztés mellékletét
képezó beszámolót, ĺevezett szetzođés alapjan aMegbizott az elvégzett tanácsadói tevékeny-
ségéľt nettó 250.000,- Ft/hó+áfa, azaz kettősztnotvenezer forint/hó+általános forgalmi adó
megbízási díjban ľészestil, átutalással a teljesítésigazo|ást követő 15 napon belül a Megbízott
źital me gadott b ankszám|aszámr a.

Amegbizási díj fedezete a 1 1101cím VPB kerete n előírtnyzaton biztosítoŁ.
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Kérem aTiszteLt Bizottságot, hogy a mellékelt hatźľozatijavaslatot szíveskeđjen elfogadni!



Határozati javaslat

. . . . . . l 20 13 . (IX. 1 6. ). szám,ű bizottsági határozat..

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásra a Juharos Ügyvédi Irodával kötött megbízási szerzóđés teljesítés iga-
zolását 20 13' augusztus 1 -j étől 20|3 . augusztus 3 1 -ig teľj ed ő iđőszakľa.

2. felkéri a polgármestert a hattttozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazo|źs aLtńrására.

Felelős: polgármester
Hatĺíridő: 2013. szeptember 23.

A dtintés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Szeľvezési és Képviselői lľoda

A lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészitojének javaslata a
kozzétételmődjáĺa: honlapon kozzé kell tenni

Budapest, 2013. szeptember 4.
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JUIĺARos ÜcyvÉDl IRoDA
1053 Budapest, Vámház krt. 8..I. em. 4.

FELJEGYZÉS A 2011' n{JłRcIUs z.lłN xÔľoľľ MEGBÍZÁSI szERziuns zoĺs.
AUGUs zTUs HAvI ľBr.ĺnsÍľÉsÉnol

Beszámoló a JőzseÍvátosi onkonn ínyzĺtVáľosgazđálkodási és Pénziiryĺ Bĺzottságának
v égzett tanácsadĺóĺ tevékenységéľől

A Józsefuáľosi onkonnányzat (széküely: 1082 Budapest, Baľoss u. 63,-67. képviseli: Dr.
Kocsis Máté polgĺínnester), mint megbíző, és a Juhaľos Ugyvédi Irođa (székhely: 1053
Budapest, váľ.Í1haz,kľt. 8. I. em. 4. képviseľ: dľ. Juhaľos Róbert iľođavezető ĺigyvéd, kamaľai
nýlvantaľtási szám: 1553 adószam: 18t14139-Z-4lballkszám:'Jaszźlm (Unicredit Bank Zrt.):
10918001-00000040-04270007)' mint megbízott között megbízási keretszeľzőđés
(továbbiakban: Megbízási szeľződés) jött létre Józsefuaľosi Önkormćnyzat
Vaľosgazdiálkodási és Pénzügyi Bizottság melletli szakéľtői fęladatok, vďamint a BizottsĘ
elnökének munkája segítésére, amely szerzőđést a Bizottság 256/2012 (II.29.) sz.
hatfuozatź*ď jóvahagyott. A megbízás taryyźtbartamegblző rész&ĺĺIutasítás adásaĺa jogosult:
Soós Gyöľgy elnök.

Megbízott Ügyvédi koda munkavégzése aBizottság megalakuliísától folyamatos, az ügyvédi
iľodát képviselő dr. Juhaľos Róbert iĺgyvéd a bizottsági tiléseken jelen vaĺ' az ott téltgyalt
napirenđekből felkésziil. Jogviszonya, és utasítĺásai alapjaĺĺ a munkát a Bizottsäg 20IL.
marcius0z-anhozott|latfu ozataa|apjanfolyamatosanlátjael.

A megbízott Ügyvédi lrođa a szeľződésben meghatáľo zottfeladatokat azalábbiak szennt|átta
el:

1. A Bizottság munkájának előkészítése

Dr. Juharos Róbert tigyvéd személyesen eljríľva részt vett a Bizottsági tilések előkészítésében'

Ebben a köľben áttekintette és véleményezte aBizottsĘ elé kerĹilő anyagokat, konz,itźit az
előteľjesztőłÍ<el, belső egyeztetéseken vett ľészt a teľiiletért felelős ďpolgĺánnesteľľel,
polgĺárĺnesteľrel.

2. ABízotĺság elnöke munkájĺának segítése.

Dľ. Juhaľos Róbert tigyvéd szerződés szerint segítséget nyujtott Soós György elnĺiknek a
bizottsági iilések előkészítésében. Ebben a kĺjľben konzultált az elnökkel a bizottság elé
kerülő anyagokľól, előteqesztésekľől, a bizottsági iilésęk napirendjeinek ütemęzésérő|,
véleméný nýlvánított az előteľjesztésekről és segítséget nyujtott az adotĹbizottsétgi tilések
előkészítésében, segített a Bizottság elé keriilő ügyek előzetes koordinációjában.



Személyesen részt vett a Bizottsági Üléseket mege|ozó szakmai egyeztetéseken és szakéĺtőí
munkáj ával segítette azok eľeđményességét.

3. A Bizottság Ülésein vďó részvétel:

Dr. Juharos Róbeľt tigyvéđ személyesen a Bizottság elnökének kéréséľe réstĺvett a BizottsĘ
iilésein. lehetoséget teremtve ezzęI a Bizottság elnökének és tagjainak iogi álIáspontjának

megismertetésére, felmeriilő kérdések és vita esetén a válaszadásľa.

A fentiekben foglďtaknak megfelelően a tźIrgy szerinti részteljesítést a Megbízó a jelen

teljesítési :gazollás alapjan elismeľi és elfogadja
A Megbízó a Megbízott Ügyvédi Iľoda áltď mai napig elvégzett munka kifogástalanságát
igazolja, melyre tekintettel a Megbízott a Megbíztsi szeťzőđés szerinti szánJtlját a Megbíző
feléaMegbízźsíszerzodésbenfoglďtaknakmegfe1előenbenyijthatja

Budapest, 2073.09.02.

J{-IIdARoS ÜcvvBnt lľtoĐÁ
dr. Juharĺls lł.óbert
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