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ELOTERJESZTES

a Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2013. októbeľ l.4-ei ülésére

Tárgy: Javaslat a Juharos Ügyvédi lroda megbízźsi szerződésénęk 2013. szeptember havi
telj esítés igazo|ására

Előteľjesztő: Soós György, Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elnoke
Készítette: Pálka Dőta, Szeľvezési és Képviselői Iroda
Leíró: Pálka Dóra

A napirendet nyilvános ülésen lehet targyalni.
A dĺjnté s eIfo gadás ah o z e gy szerú szav azaItobb sé g sztiks é ge s.

Melléklet: 1 db szeptember havi beszámoló

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Előzmények

A Budapest Fővaros VIII. Keľület Józsefuaľos onkormányzata a Yárosgazdálkodási és
Pénzügyi Bizottság 34112011. (III. 02') számu hatátozatában megfoga|mazott javaslata
alapjtn megbizta a Juhaľos Ügyvédi Irodát (továbbiakban Megbízott), hogy a
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elnĺike, Soós Gyöľgy részére töľténő tanácsadói
feladatokat ellássa, és vele egyedi ügyekben egyeztessen. Tekintettel arca, hogy a Megbízottal
kötott szerződés 20113, februaľ f9-án megszűnt, de a Megbizottkozreműködéséľe továbbľa is
sztikség volt javasolható volt a megbizási szerzőďés módosítása. A szerződés módosításźÍ a
Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság a I8|l2013. (II. 25.) sztmű határozatának 1.

pontjában hagyta jővá 2013. július 31-ig. Az Űgyvédi Iroda tanácsadásara Soós György
elnöknek, feladatai jogszeni ellátása érdekében július 31-ét követően is szfüsége vo|t, ezért a
Juharos Ügyvédi Iroda megbízási szerzodését a Városgazdálkodási és PénzügyiBizottság a
867/2013. (vII.29.) számuhatérozatában}}I3. decembęr 3l-ig meghosszabbította.

II. A beterjesztés indoklása

A Megbízott felađatköľébe tartozik a bizottság feladat-, és hatáskĺirébe tartozó đĺintések
előkészítés éhęz és vé gľehaj tásához szĹikséges szakmai tanácsadás.



III. Tényállási adatok

A szerződést a Megbízott ajelen előteľjesztés mellékletét képező dokumentum a|apjtn2013.
szeptember 1. és 2013. szeptember 30. közötti időszakban megfelelően teljesítette, ezért
javaslom a teljesítés igazo|ás elfogadását.

Iv. A diintés taľtalmának részletes ismeľtetése

Javaslom, hogy a Yélrosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság fogadja el az előteľjesĺés
mellékletét képezo bęszámolót, továbbá a Juharos Ügyvédi koda 2013. augusztus l-jével
módosított szerzőďés, és a fent hivatkozott önkormanyzati rendelkezés aIapjźn a polgármester
írja aIá a teljesítési gazo|ást.

Nevezett szerződés 8. pontja tekintetében a teljesítés ígazolására a Yárosgazdálkodási és
P énzügyi B izottság j avaslata alapj án a pol garmester j o go sult.

V. A dtintés célja, pénzügyi hatása

Amennyiben a Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság elfogadja az eIoterjesztés mellékletét
képező beszámolót, nevezett szerzođés a|apján a Megbízott az eIvégzett tanácsadói
tevékenységért nettó 250.000,- Ftlhő+áfa, azaz kettőszázotvenezeľ foľint/hó+általĺános
forgalmi adő megbízási díjban részesül, átutalással a teljesítési gazolźst követő 15 napon belül
a Me gbízott á|ta| me gadott bankszám|aszámĺ a.

Amegbízási díj fedezete a 11101cím VPB kereteneloitányzaton biztosított.

VI. Jogszabályĺ ktirny ezet

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuaľosi onkormźnyzat Képviselő-testületének a
Józsefuĺírosi onkoľményzat2013. évi költségvetésről sző|ő 912013. (II. f2.) ilnkormźnyzati
rendelete 16. $ (3) bekezdés a) pontja szeľint: ,,A képviselő-testüĺet áĺIandó bizottságainak
rendelkezésére ĺźĺló keret havi bruttó összege..

a) Városgazdálkodási és Pénzügli Bizottság 932,3 e Ft ,,

A Képviselő-testület és Szervei Szervęzeti és Mfüödési SzabályzatárőI szőIő 2512013. (V.
27.) önkormányzati ľendelet 4. számt mellékletének 1.3.15. pontja szerint ,javaslatot tesz -a kalan rendeletben meghatórozott osszeg eľejéig _ afeladat- és hatáskôrébe tartozó dantések
előkészítéséhez és végrehajtásához szülrséges esetenkénti vagy az adott kaltségvetési év végéig
terjedő tanácsadási tevékenység ellátósára és egyéb tevékenységek díjazósára, társadalmi
(civil) szervezetek támogatósára, valamint ezen tevékenységek teljesítés igazolásának és
támo gatás o k el s zámol ós ának e lft gadás ár a.,,

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság 86712013. (VII. 29.) számű határozatának I.
pontjában hagyta jőva a Juharos Ügyvédi Iľoda tanácsađői szeruődésének módosítását.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a mellékelt határozatijavaslatot szíveskedjen elfogadni!



Határozati javaslat

......l20I3. (X.14.). szźĺnű' bizottsági hatfuozat:

AYárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásľa a Juhaľos Ügyvédi lľodával kötött megbízási szeľzőclés ĹeljesíĹés

igazo|ását f0I3 ' szeptember 1 -j étől 2013 . szeptembeľ 3 O-ig terj ed ő iđőszaka.

2. felkéri a polgármesteľt a hatáĺozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazo|ás aIźitására.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013' oktőber 29.

A diintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Szeľvezési és Képviselői Iľoda

A lakosság széles körét éľintő döntések esetén az előterjesztés előkészítőjénekjavas|ata a
kozzététe|mődjźra: honlapon kozzé kell tenni

Budapest, 2013. október 7.
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JIIFIARoS ÜGYvÉoI IRoDA
1053 Budapest, Vámhaz kľt. 8. I. em. 4.

FELJEGYzÉs ĺ20t1. vrÁncrus z-Áľ rÖľoľľ ľvre'esizĺSl SZERZolns 2013.
SZEPTEMBER HAvI ľnr,ľĺsÍľnsnnol

Beszámoló a Jőzsefvátľosi onkormányzatVáľosgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottságának
v égzett tanácsadói tevékenységéről

A Józsefuaľosi onkormźnyzat (székhely: 1082 Budapest, Baľoss u. 63-61. képviseli: Dr.
Kocsis Máté polgáľmester), mint megbiző, és a Juhaľos Ügyvédi Iroda (székhely: 1053
Budapest, vámhaz kľt. 8. I' ęm.4. képviseli: dr. Juhaľos Róbert írodavezeto ügyvéd, kamaľai
nyilvantartási szám: 1553 adószám: 181|4l39-2-4lbankszám1aszám (Unicľedit Bank Zrt.):
10918001-00000040-04270007), mint megbízott között megbízási keľetszerződés
(továbbiakban: Megbízási szeľződés) jött létľe Józsefuiĺrosi onkormányzat
Vaľosgazđálkođási és Pénztigyi Bizottság melletti szakértói feladatok, valamint a Bizotĺság
eln<jkének munkája segítésére, amely szerzođést a Bizottság 25612012 (II.29.) sz.
hatźrozatáva| jőváhagyott. A megbízás taľgyában amegbíző részérőI utasítás adására jogosult:
Soós György elnok.

Megbízott Ügyvédi Iroda munkavégzése a Bizottság megalakulásától folyamatos, az ť;gyvédi
irodát képviselő dr. Juhaľos Róbeľt iigyvéd a bízottsźąi üléseken jelen van' az ott targya|t
napirendekből felkészül. Jogviszonya, és utasításai a|apjarl a munkát a Bizottság 20II'
maľcius 02-ďn hozott hattrozata a|apjarl folyamatosan látja el.

A megbízott Ügyvédi Iľoda a szeruőđésben meghatározott feladatokat az a|thbíak szenntláÍta
el:

1. A Bizottság munkájanak előkészítése

Dr. Juharos Róbeľt tigyvéd személyesen eljárva résń. vett az alábbi Bizottsági Ĺilések
előkészítésében:

2013. szeptember 02.
2013. szeptember 09.
2013. szeptember 16.

2013. szeptember 18' (ľendkívtili ülés)
2013. szeptembeľ 23.
2013. szeptember 30.

Ebben a körben áttekintette és véleményezte a Bizottság elé keľülő anyagokat, konru|tá|t az
előterjesztőkkel, belső egyeztetéseken vett részt a teľĹiletéľt felelős alpolgármesteľrel,
polgármesteľrel.



2. ABizottság elnöke munkájanak segítése.

Dľ. Juhaľos Róbeľt ügyvéd szerzőđés szeľint segítséget nýjtott Soós Gyorgy eln<iknek a
bizottsági ülések előkészítésében. Ebben a korben konzultált az elnökkel a bizottság eIé

kenilő anyagokĺól' előterjesztésekľől, a bizottsági tilések napiľendjeinek ütemezésérol',
véleményt nyilvánított az elóteýesztésekľől és segítséget nffitott az ađott bizottsági ülések
előkészítésében, se gít ett a Bizottság elé keriilő ügyek előzetes koordinációj ában'
Személyeseĺ résń. vett a Bizottsági Üléseket mege|őző szakmai egyeztetéseken és szakértoí
munkáj ával segítette azok eredményességét.

3. A Bizottság Ülésein való részvétel:

Dr. Juharos Róbert ügyvéd személyesen a Bizottság elnökének kérésére résń.vett aBizottság..

2013. szeptember 02.
2013. szeptember 09.
2013. szeptember 16.

2013. szeptember 23.
2013. szeptember 30.

- ai tilésein, lehetőséget teľemtve ezzeI a Bizottság elnökének és tagjainak jogi álláspontjanak
megismertetéséľe, felmerülő kéľdések és vita esetén avźiaszaďásra.

A fentiekben foglaltaknak megfelelően a tátgy szerinti részteljesítést a Megbíző a jelen
teljesítési igazolźĺs alapján elismeľi és elfogadja.
A Megbízó a Megbízott Ügyvédi Iroda által mai napig elvégzett. munka kifogástalanságát
igazo|ja, melyre tekintettel aMegbizott a Megbízási szetződés szerintí szám|áját aMegbiző
felé a Me gbízási szerződé sben fo glaltaknak me gfelelően benyúj thatj a.

Budapest, 2013.10. 04.

J-uI{ÁB'Os ÜcvvBpí trR'ĐĐA
dľ. Juharos Róbcrt

ĺigyvéd
t053 ĺ3ucapest V', Vámház kĺt. 8. I. enl. 4

Adószám: 18IL4I39 -2-4I
Bank: 1 09 1 800 1-00000040-04f7 0007

Ügyvédi Iroda

tigyvéd


