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Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Előzmények

A Budapest Fővaľos VIII. Keľület Józsefuaros Önkormźnyzata a Yáĺosgazdálkodási és

Pénzügyi Bizottság 34112011' (il. 02') számú határozatában megfoga|mazoÍt javaslata
aIapján megbína a Juhaľos Ügyvédi Irodát (továbbiakban Megbízott), hogy a
Yźlrosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság elnĺĺke, Soós György részére töľténő tanácsadói
feladatokat ellássa, és vele egyedi ügyekben egyeztessen. Tekintettel arľa, hogy a Megbízottal
kötött szeruodés 2013. februaľ 28-án megsziĺnt, de a Megbizottkozręműkodéséľe továbbľa is
szfüség volt javasolható volt a megbízási szętzőďés módosítása. A szeruőđés módosítźsát a
Yárosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság a I8Ilf0I3. (II. 25.) számu hatärozatának 1.

pontjában hagýa jővá 20t3. július 31-ig. Az IJgyvédi Iľoda tanácsadására Soós György
elnöknek, feladatai jogszerű ellátása érdekében július 3l-ét kĺjvetően is szĺiksége vo|t, ezért a
Juhaľos Ügyvédi Iľoda megbizási szerzodését a Vĺáľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság a
867l20I3. (VII. 29.) számllhatározatábm}}I3. december 31-ig meghosszabbította'

II. A beteľjesztés indoklása

A Megbízott feladatkörébe tartozik a bizoÍtság feladat-, és hatáskörébe hrtozó dĺjntések
előkészítés éhez és végrehajtásához sztikséges szakm ai tanácsadás.



III. Tónyállási adatok

A szerzodést a Megbízott ajelen előterjesztés mellékletét képező dokumenfum a|apján2013.
október 1. és 2013. október 31. közötti időszakban megfelelően teljesítette, ezértjavaslom a
telj esítés igazolás elfo gadását.

Iv. A dtintés tartalmának részletes ĺsmertetése

Javaslom, hogy a Ytrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság fogadja eI az előteľjesztés
mellékletét képezo beszámolót, továbbá a Juhaľos Ügyvédi Iroda 2013. augusztus l-jével
módosított szerzođés, és a fent hivatkozott önkormányzati rendelkezés a|apján a polgármester
irja a|á a teljesítési gazolást.

Nevezett szęrzőďés 8. pontja tekintetében a teljesítés igazo|ására a Yéĺosgazďálkodási és

Pénzügyi Bizottság javaslata alapjan a polgármesteľ jogosult.

V. A dtintés célja' pénzügyi hatása

Amennyiben a Vĺĺľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság elfogadja az e|őterjesztés mellékletét
képezó beszámolót, nevezett szerzoďés a|apjźtn a Megbízott aZ eIvégzeÍÍ' tanácsadói
tevékenységéľt nettó 250.000,- Ftlhő+áfa, azaz kettoszttzotvenęzeÍ foľint/hó+általános
foľgalmi ađő megbízási díjban részestil, átutalással a teljesítésigazo|ást követő 15 napon belül
a Me gbízott által me gadott bankszámlaszámr a.

Amegbízási díj fedezete a 1110lcím VPB keretenelőfućnyzaton biztosított.

VI. Jogszabályi köľny ezet

A Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuárosi onkorményzat Képviselő-testületének a
Jőzsefvárosi onkormźnyzat 2013' évi kciltségvetésľől sző|ő 9l20I3' (II. 22.) önkormźnyzati
rendelete 16. $ (3) bekezdés a) pontja szeľint: ,,A képviselő-testület óllandó bizottságainak
ľendelkezésére álló keľet hąvi bruttó Ósszege:

a) Városgazdálkodósi és Pénzügyi Bizottság 932,3 e Ft ',

A Képviselő-testiilet és Szervęi Szervezeti és Miíködési Szabá|yzatnő| szőIő 2512013. (v.
27.) tinkormźnyzati ľendelet 4. számu mellékletének 1.3.15. pontja szerint ,javaslatot tesz -
a ]ľĺilan rendeletben meghatározott osszeg erejéig - afeladat- és hatósköľébe tartozó dantések
előkészítéséhez és végrehajtásához sziilrséges esetenkénti vagy az adott kbltségvetési év végéig
terjedő tanácsadási tevékenység ellátásáľa és egłéb tevékenységek díjazósóra, táľsadalmi
(civil) szervezetek támogatására, valamint ezen tevékenységek teljesítés igazolásónak és

tómo gatás o k el s z ómo l ás dnak elfo gadás áľ a.,,

A Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság 867120|3. (vII' 29') szźmÍl hattttozattnak I.
pontjában hagyta jőváa Juharos Ügyvédi Iroda tanácsadói szeruődésének módosítását,

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



Határozati javaslat

. .. . . . l20I3. (XI. 1 1.). szám,ű bizottsági hatźrozat:

A Vaľosgazđá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásľa a Juhaľĺrs Ügyvédi Irodával kÜĹÜtt ľregbízási szeľződés teljesítés
igazo|ásźi 2013 , októbeľ 1 -j étől 2013 . október 3 l -ig terj ed ó időszal<ra.

2. felkéri a polgármesteľt a hatźtrozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazo|ás a|áírásźra.

Felelős: polgármesteľ
Határido: 20|3 . novembęr 26.

A diintés végľehajtásátvégző szeľvezeti egység: Szervezési és Képviselői lľoda

A lakosság széles kĺjľét éľintő döntésęk esetén aze|óterjesztés előkészítójénekjavas|ataa
közzététeI módjára: honlapon közzé kell tenni

Budapest, 2013. novembeľ 5.
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JUHAROS ÜGYVEDI IRoDA
1053 Budapest,Y źnlhtukrt. 8. I. em. 4'

FELJEGYzÉs l'z}Ll.ľĺÁnclus z.Áľ xoľoľľ MEGBÍZÁSI sZERZonrs 2013.
oI(ToBER HAVI TELJEsÍTÉsnnol

Beszámoló a JólzseBvźlľosi onkoľmányzatVáľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságának
v égzetttanácsadói tevekenységéľől

A Józsefuaľosi Önkormáĺyzat (székhely: 1082 Budapest, Baĺoss u. 63-67. képviseli: Dľ.
Kocsis Máté polgármester), mint megbíző, és a Juhaľos Ügyvédi Iľoda (székhely: 1053
Budapest, vámhaz krt. 8. I. em. 4. képviseli: dľ. Juhaľos Róbert irodavezető Ĺigyvéd, kamaľai
nyilvantaľtási szám: 1553 adószĺĺm: 18114l39-2-41bankszĺím1aszźĺn (Unicredit BaĺlkZrt.):
1091800i-00000040-04270007), mint megbízott közott megbízási keretszeľződés
(továbbiakban: Megbízási szeľződés) jött létre Józsefuarosi onkormányzat
Vĺáĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság melletti szakértői feladatok, valamint a Bizottság
eln<jkének munkája segítésére, amely szęrzodést a Bizottság 25612012 (II.29.) sz.
hatźlrozatával jőváhagyott. A megbízás ttrgyábaĺ amegbíző részéro|' utasítás adására jogosult:

Soós György elnök.

Megbízott Ügyvédi Iľoda munkavégzése a Bizottság megalakulásától folyamatos , az igyvéďí
irodát képviselő dr. Juharos Róbeľt rigyvéd a bizottsági iiléseken jelen van' az ott tźrgya|t
napirendekből felkészül. Jogviszonya, és utasításai alapjźn a munkát a Bizottság 20|1,
marcius}z-ánhozotthatźtĺozataalapjanfolyamatosanlźtjaeI.

A megbízott Ügyvédi Iroda a szerzođésben meghatáľozott felađatokat az alábbiakszeľint látta
el:

1. A Bizottság munkájanak előkészítése

Dr. Juharos Róbert ügyvéd személyesen eljárva részt vętt az a|ábbí Bizottsági tilések
előkészítésében:

2013. októbeľ 07.
2013. október 14.

20|3. október 21.
2013. október 28.

Ebben a körben áttekintette és véleményeńe a Bizottság elé kertilő anyagokat, konnItáIt az
előterjesztőkkel, belső egyeztetéseken vett részt a tenilętéľt felelős alpolgármesteľrel,
polgáľmesteľľel.



2. ABizottság elnöke munkájának segítése.

Dľ. Juhaĺos Róbert tigyvéd szerződés szerint segítséget nyiljtott Soós Gyoľgy elnöknek a

bizottsági ülések előkészítésébęn. Ebben a körben konzultált az elnökkel a bizottság elé

keľülő anyagokľól, előterjesztésekĺől, a bizottsági tilések napirendjeinek ütemezésérőI,

véleméný nyilvĺĺnított az előterjesztésekről és segítséget nffitott az adott bizottsági iilések
előkészítésében, se gít ętt a Bizottság elé kerülő iigyek előzetes kooľdinációj ában.

Személyesen ľészt vett a Bizottsági Üiésęket megelőzo szakmai egyeztetéseken és szakértői

munkáj ával segítette azok eľedményességét.

3. A Bizottság Ülésein való ľészvétel:

Dr. Juhaĺos Róbert ügyvéd személyesen a Bizottság elnökének kéľésére ľészt vett a Bizottság:

2013. október 07.
2013' októbeľ 14.

- ei ülésein' lehetőséget teremtve ezze! a Bizottság elnokének és tagjainak jogi álláspontjanak

megismeľtetésére, felmerülő kéľdések és vita esetén avá|aszadásra.

A fentiekben foglaltaknak megfelelően a tźrgy szeĺnti részteljesítést a Megbiző a jelen

teljesítési ígazoIás alapján elismeri és elfogadja.
A Megbízó a Megbízon Ügyvédi lroda által mai napig e|végzett munka kifogástalanságát

ígazo\ja, melyre tekintettel aMegbízott a Megbízási szerzódés szerintí számlajźĺt aMegbiző
felé a Me gbízási szerződésben fo glaltaknak me gfelelően benyúj thatj a.

Budapest, 2013.11. 04.
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