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ELoTERJEsZTÉs

a Városgazdálkodási és Pénzügyi BÍzottság 2014. március 10.ei ülésére

Táľgy: Javaslat a Juharos Ügyvédi Iroda megbizási szętződésének 20|4. február havi teljesítés
igazo|ásfua

Előteľjesztő: Soós Gyöľgy, Vĺírosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elnĺjke
Készítette: Pálka Dőra, Szervezési és Képviselői Iľoda
Leíľó: Pálka Dóra

A napiľendet nyílt ülésen kell taľgyalni.
A dĺinté s elfo gad ás ah o z e gy szeru szav azafrobb sé g sztiksé ge s.

Melléklet: 1 db február havi beszámoló

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság!

I. Előzmények

A Budapest Fővaros VIII. Kerület Józsefuaľos onkormányzata a Varosgazdálkodási és

Pérungyi Bizottság 34Il20|I. (III. 02.) szźrnű hatfuozatźhan megfoga|mazott javaslata
a\apjźn megbina a Juharos Ügyvédi Irodát (továbbiakban Megbízott), hogy a
Városgazdálkodási és Pénztigyí Bizottság elncike, Soós Gyĺirgy rész&e t<irténő tanácsadói
feladatokat ellássa, és vęle egyedi ügyekben egyeztessen. A szerzőďés módosítását a
Yźtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a86]l20L3. (VII. 29') szźnrÍĺhatźxozatábanhagyta
jővá2013. decembeľ 31-ig. AzUgyvédi Iroda tanácsadásĺíra Soós Gyöľgy elnöknek, fe|ađatai
jogszeni ellátása érdekében decembeľ 31-ét követően is sztĺksége vo|t, ezétt a Juharos
Ügyvédi Iľoda megbizási szerződését a Yérosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a
|44Il20I3. (XII.20.) szźtmű hatérozatźnak 1. pontjában 2014. február 28-ig
meghosszabbította.

II. A beteľjesztés indok|ása

A' Megbízott feladatkörébe l.artozik a bizottság feladat-, és hatásköńbę tartozó dcintések
előkészítés éhez és vé grehaj tásához sztikséges szakmai tanácsadás.

III. Tényállási adatok

A szerződést a Megbízott ajelen előteľjesztés mellékletét képezo dokumentum a|apján2014.
februáľ I. és 2014. februaľ f8. kozötti időszakban megfelelően teljesítette, ezértjavaslom a
telj esítés igazo|ás elfo gadását.
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Iv. A dtintés tartalmának ľészletes ismeľtetése

Javaslom, hogy a Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság fogadja eI az előterjesztés
mellékletét képező beszámolót, tovttbbá a Juharos Ügyvédi Iroda 20|1. maľcius 2. napjátőI
hatályos szerzódése, éS a fent hivatkozott önkormtnyzati rendelkezés alapjrán a polgáľmesteľ
írja a|á a teljesítésigazolást,

Nevezett szęrzoďés 8. pontja tekintetében a teljesítés igazolására a Ytlrosgazdálkodási és

Péĺlzngyi Bizottság javaslata alapján a polgármesteľ jogosult.

V. A diintés céIja' pénzügyi hatása

Amennyiben a Városgazđá|kodasi és Pénzügyi Bizottság elfogadja az e\őterjesztés mellékletét
képező beszámolót, ĺevezett szetződés a|apjan a Megbizott az e|végzett tanácsadói
tevékenységért nettó 250.000,- Ftfttő+áfa, azaz kettoszázotvenezet forint/ľró+általĺános
forgalmi adő megbízási díjban részesiil, átutalással a teljesítésigazolást kĺjvető 15 napon belül
a Me gbízott áIta| megadott bankszám|aszámr a,

Amegbízźtsi díj fedezete a 11 101cím VPB keret eIőirányzaton biztosított.

VI. Jogszabályi kiirny ezet

A Budapest Fővaros VIII. keľĹilet Józsefuaľosi onkormányzat Képviselő-testt.iletének a
Józsefuarosi onkoľmźnyzat 2014' évi költségvetésről sző|ő 312074. (II. 13.) önkormányzati
renđelete 17. $ (3) bekezdés a) pontja szeľint: ,,(3) A képviselő-testület állandó bizottságainak
rendelkezésére álló keľet havi bruttó összege:

a) a Vórosgazddlkodási és Pénzügyi Bizottság

(4) A (3) bekezdés szerinti keret kizórólag a bizottság munkájához, a döntéshozatal
elősegítéséhez szülrséges tanócsadói tevékenység díjazására fordítható.,,

A Képviselő-testiilet és Szervei Szervezeti és Műkĺidési SzabáiyzataÍő| sző|ő 2512013. (V.
27.) önkormányzati ľendelet 4. szźlmt mellékletének 1.3.15' pontja szerint ,javaslatot tesz -
a kĺilan ľendeletben meghatórozott osszeg erejéig _ afeladat- és hatáskÓrébe taľtozó dantések
előkźszítéséhez és végrehajtósóhoz szüĺaéges esetenkénti vagy az adott knltségvetési év végéig
terjedő tanácsadási tevékenység ellátósára és egyéb tevékenységek díjazására, társadalmi
(civil) szervezetek támogatásóľa, vąlamint ezen tevékenységek teljesítés igazolásának és
t ámo gatás o k e l s z ámo ĺ ás ónak elft gadás ár a.,,

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyí BízotÍság I441l20I3. (XII.20.) szárlí hatźlrozatźnak 1.

pontjában hagýa jővá a Juhaľos Ügyvédi Irodatanácsadői szerződésének hosszabbítását.
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Kéľem a Tisztelt Bizottságot, hogy a mellékelt hatátozatijavaslatot szíveskedjen elfogadni!



Határozati javaslat

..... . 12014. (III. 1 0.). számű bizottsági hatáľozat:

A Vaľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásľa a Juharos Ügyvédi lrodával kötött megbízási szeruodés teljesítés
igazo|ásátz}I4. február 1-jétől 2014, februar 28-ig terjedő íđőszakľa'

2. felkérí a polgármestert a hatźrozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazolás a|áírástra.

Felelős: polgármester
lJatfuidő 20I 4. maľcius 25.

A diintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Szervezésĺ és Képviselőĺ lroda

A lakosság széles körét érintő dĺintések esetén az előterjesztés előkészítĄének javaslata a
ko zzététel mó dj ĺĺĺa : honlapon kozzé kell tenni

Budapest, 2014. március 4.
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JUHARoS ÜGYVÉol IRoDA
1053 Budapest, Vámházk<rt.8.I. em. 4.

FELJEGYzÉs l,zlll.nĺÁncrus z-Áľ roľoľľ MEGBÍZÁSI SZERZoons 201'4.

FEBRUAR HAVI TELJESITESEROL

Besz ámoló a Józsefváľo si onko rmány zatVáros gazdálkodási és Pénzü gyi Bĺzotts ágának
v égzett tanács adó i tevékenységéről

A Józsefuáľosi onkormáĺyzat (székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. képviseli: Dr.
Kocsis Máté polgáľmester), mint megbíző, és a Juhaĺos Ügyvédi Iroda (székhely: 1053

Budapest, vámhuzkľt. 8. I. em. 4. képviseli: dr. Juhaľos Róbęrt iľođavezető ügyvéd, kamaľai
nýlvántartt'sí szám: 1553 ađószám: 181I4l39-2-4lbankszám1aszźlm (Unicredit Bank Zrt.):

10918001-00000040-04270007), mint megbízott között megbízási keretszerződés
(továbbiakban: Megbízási szerződés) jött létľe Józsefuárosi onkormtĺnyzat
Ytxosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság melletti szakértőí feladatok, valamint a Bizottság
elnokének munkája segítésére, amely szeľzőďést a Bizottság 25612012 (II.29.) sz.

hattrozatáva| jőváhagyott. A megbizástźtrgyábanamegbíző részérol utasítás adásźra jogosult:

Soós György elnök.

Megbízott Ügyvédi Iroda munkavégzése aBízottságmegalakulásától folyamatos, az ügyvédi
irođát képviselő dr. Juhaĺos Róbert tigyvéd a bizottsági iiléseken jelen van, az ott taryyalt
napirendekből felkészĺil. Jogviszonya, és utasításai alapján a munkát a Bĺzottság 2017.

március}2-áĺhozotthatźrozataalap jäĺfolyamatosanIátjae|.

A megbízott Ügyvédi Iroda a szerzőđésben meghatározoĹt feladatokat az a|tlbbíak szeĺintlźńta
el:

1. A Bizottság munkájĺának előkészítése

Dr. Juhaľos Róbert ügyvéd személyesen eljáwa részt vett az alábbi Bizottsági rilések

előkészítésében:

2014. februáľ 3.
2014. február 10.

2014. februtu 77.
2014. február 24.

Ebben a körben áttekjntette és véleményezte aBizottság elé kerĹilő anyagokat, konz,itáIt az

előteľjesztőkkel, belső egyeztetéseken vett részÍ" a teľtiletért felelős alpolgáľmesterľel,
polgármesterrđ.



f . ABizottság elnöke munkájának segítése.

Dr. Juhaľos Róbert ügyvéd szeruődés szerint segítséget nyújtott Soós György elnöknek a

bizottsági ülések előkészítésében. Ebben a kĺjľben konzultált az elnökkęI a bizottság eIé

kerülő anyagokľól, előterjesztésekĺől, a bizottsźęí rilések napiĺendjeinek ütemezéséro|,
véleméný nyilvánított az e|őterjesztésekľől és segítséget nyújtott az adott bizottsági ülések
előkészítésében, segített a Bizottság elé keľülő iigyek előzetes kooľdinácioj ában.

Személyesen részt vett a Bizottsági Üléseket megelőzo szakmai egyeztetéseken és szakértoi
munkájával segítette azok eredményességét.

3. A Bizottság Ülésein való részvétel:

Dr. Juharos Róbert ügyvéđ személyesen a Bizottság elnökének kérésére ľészt vett a Bizottság:

2014. februáľ 03.
2014. február 10.

f0l4. ťębrufu 24.

- ei iilésein, lehetőséget teremtve ezzeI aBizottság elnokének és tagjainak jogi álláspontjźnak
me gi smerteté sére, felmeľtilő kérdések és vita esetén a v áIaszadásr a.

A fentiekben foglaltaknak megfelelően a ttrgy szeńnti ľészteljesítést a Megbíző a jelen

teljesítési igazoIás alapján elismeri és elfogadja.
A Megbízó a Megbízott Ügyvédi lľoda ź:,|ta| mai napig e|végzett munka kifogástalanságát
igazolja, melyre tekintettel aMegbizoťt a Megbízásí szerződés szerinti szám|źĄát aMegbíző
felé a Me gbízási szeľződésben fo glaltaknak me gfelelően b enyrij thatj a.

Budapest, 2014.03. 03.
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