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aYźľosgazdátkodási és Pénziigyi Bizottság 20|4. május 16.ai iilésére

Táľgy: Javaslat a Juharos Ügyvédi Irodatanácsadói tevékenységének 2014. ápri|is havi teljesítés
igazo|ására

Előteľjesztő: Soós György, Vĺĺrosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság elnĺjke
Készítette: Pálka Dóra, Szervezési és Képviselői Iľoda
Leíľĺó: Pálka Dóľa

A napirendet nyílt iilésen kelltárgyalni.
A dĺĺnté s elfo gadás ah oz e gy szeru szav azafrobb sé g sziiksé ge s.

Melléklet: 1 db ápľilis havi beszámoló

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyĺ Bĺzottság!

I. Előzmények

A Budapest Főváľos VIII. KeľĹilet Józsefuaľos onkormányzata a Viíľosgazdálkodási és
Pénzngyi Bizottság 34Il20I|. (III. 02.) számű hatźnozatában megfoga|mazott javaslata
a|apjtn megbízta a Juhaľos Ügyvédi Irodát (továbbiakban Megbízott), hogy a
Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elnöke, Soós György ńszére történő tanácsadói
feladatokat ellássa, és vele egyeđi ügyekben egyeztessen. A szerződés módosítását a
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 867l20I3. (VII. 29.) szárńhatározatźtbanhagyta
jővá 2013 . decembeľ 3 1-ig' Az Ügyvédi Iroda tanácsadásaľa Soós György elnöknek, feladatai
jogszenĺ ellátása érdekében december 31-ét kĺjvetően is sziiksége vo|t, ezért a Juhaľos
Ügyvédi Iroda megbizási szeruődését a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a
I44Il20l3. (XII.20.) sztlmú hatáĺozatźlnak 1. pontjában 2014. februáľ 28-ig
meghosszabbította. Tekintettel ana, hogy a Megbízott tanácsadói tevékenységére 2014'
február 28-át kĺlvetően is sztikség van' javasolható volt megbízási szeruődésének
meghosszabbítása 2014. szeptember 30-ig, amelyet a VPB l8Il20I4. (II.24.) szźmlu
határozatának 5. pontj ában hagyott j óvá.

II. A beteľjesztés indoklása

A Megbízott feladatkörébe tartozik a bizottság feladat-, és hatásköńbe tartozó đĺintések
előkészítés éhez és vé grehaj tásĺához sziikséges szakmai tanácsadás.



III. Tényállási adatok

A szerzőđést a Megbízott ajelen előterjesztés mellékletét képezo dokumentum alapjźn2014.
április 1. és 2014. április 30. közötti időszakban megfelelően teljesítette, ezértjavaslom a
telj esítés igazolás elfo gadását.

IV. A dłintés taľtalmának ľészletes ismertetése

Javaslom, hogy a Vaľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság fogaďja e| az előterjesztés
mellékletét képező beszámolót, tovźlbbá a Juharos Ügyvédi Iroda 2011, maľcius 2. ĺapjátőI
hatályos szeruodése, és a fent hivatkozott önkormźnyzatí rendelkezés alapjĺán a polgármester
írja a|á a teljesítési gazo|ást.

Nevezett szerzodés 8. pontja tekintetében a teljesítés igazo|ására a YáľosgazdáIkodási és

Pénzügyi Bizottság javaslata alapjźn a polgĺĺrmester jogosult.

V. A döntés célja' pénziĺgyi hatása

Amennyiben a Vaľosgazđtikodási és PénztigyiBízoÍtság elfogadja az e|ótefiesztés melléklętét
képezó beszĺímolót, nevezett szetződés a|apján a Megbízott az e|végzett tanácsadói
tevékenységért nettó 250.000'- Ftlhő+áfa, azaz kettőszźzotvenezer forint/hó+általános
forgalmi adő megbízási díjban részesül, átutalással a teljesítésigazolást követő 15 napon belül
a Megbízott által megadott bankszám|aszámĺa.

Amegbizási díj fedezete a 11101cím VPB keręt előfutnyzaton biztosított.

VI. JogszabáIyi ktirny ezet

A Budapest Fővaľos VIII. keľĹilet Józsefuarosi onkotmźnyzat Képviselő-testiiletének a
Józsefuaľosi Önkormźnyzat f0l4. évi költségvetésről szőIő 312014. (II. 13.) onkormányzati
ľendelete 17. $ (3) bekezdés a) pontja szeľint: ',(3) A képviseĺő-testület állandó bizottságainak
rendelkezéséľe ólló keret havi bruttó t)sszege:

a) a Vórosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 1.088 e Ft

(4) A (3) bekezdés szerinti keret kizáľólag a bizottság munknjóhoz, a dôntéshozątal
elősegítéséhez szülrséges tanácsadói tevékenység díjazásárafordítható.',

A Képviselő-testület és Szeľvei Szervezeti és Miíködési SzabályzattrőI sző|ő 25lf013. (V.
27,) ot.kormźnyzati rendelet 4. számiĺ mellékletének 1'3.15. pontja szerint ,javaslatot tesz -
a kalan ľendeletben meghatórozott összeg erejéig _ afeladat- és hatáskorébe tartozó dantések
előkészítéséhez és végrehajtásóhoz szülrséges esetenkénti vagy az adott koltségvetési év végéig
terjedő tanácsadósi tevékenység eĺlátására és egłéb tevĺlkenységek díjazásáľa' társadalmi
(civil) szervezetek támogatására, valamint ezen tevékenységek teljesítés igazolásának és

t ámo gatós ok e l s zámol ás ának elfo gadás ár a',,

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság I8Il20l4. (II.24.) szźrĺń határozatźnak 5.

pontjában hagyta jővá a Juhaľos Ügyvédi Iroda tanácsadői szeruődésének hosszabbítását.

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



Határozati javaslat

..,'.. l20l4. (V. 16.). szźlmt bizottsági határozat:

A Vaĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásra a Juharos Ügyvédi Iľodával kötott megbízási szeruőđés teljesítés

igazoIását20|4. ápľilis 1-jétől 2014. április 30-ig teľjedo iđoszah'ra.

2. felkéri a polgármesteľt a hatźltozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazo|źs alźitásáta.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatrĺridő: 2014.junius 1.

A dtintés végľehajtásátvégzo szervezeti egység: Szervezési és Képviselői Iľoda

A lakosság széles körét érintő dtjntések esetén az előteľjesztés előkészítojéĺek javaslataa
ko zzététęI mő đj ar a: honlap on ko zzé ke l 1 tenni

Budapest, 2014. május 1 2.

i Bizottság
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JUHAROS UGYVÉDĺ IRODA
l053 Buĺ1apest, Vál:rlrirz kľt. 8' I' ęrir. 4'

FELJI!'GYZEý A2011. MÁRClUs 2-ÁN KoToTT MEGI}ÍZÁSI SZBRZŐoos 2074.
Áprulrc I-IAvI TELJEsíTrsÉn'ol

Beszámoló a JózsefVál'osĺ onkoľmányzatVáľosgazdálkodásÍ és l,énziigyi Bizottsĺłgánat<
v égzeťt tanácsadói tevéIĺenységéľőI

A Józseíváľosi onkonnáĺlyzat (székhely: 1082 Budapest, Baľoss u. 63-67. képviseli: Dľ.
Kocsís Máté polgáľnresteľ), nrirrt megbiző, és a .ĺuiraľos Ügyvóđi lľocla (széklrely: 1053
Buclapest, Ytnnhćľ- krt. 8. I. enr. 4. képviseli: dľ' Julraľos Rĺibeľt iľoc]avezeto Ĺigyvécl, katnaľai
rryilvántartási szám: 1553 ađószálrr: ĺ'8Í|4|39-2.41bankszánrlaszánr (t.jllicĺ:edit Barrk Zľt.);
1 09l 800 1-00000040 -0421()007), nrin1. nregbízoĺ1 közcĺtt nregbízási keľetszcľzĺjdés
(továbbiakban: Megbízási szeľzodés) jötÍ léĺľe Józ.sefuáľosi onkoľrl áĺlyztlt
Váľosgazclá]kodási és Pénzügyi l}izot1ság melletti szakéľt(ii l.ęlaclatok, r'alalrrint a Bizottság
elnokének lnullkŕrja segítéséľe, alnely sz,eľzndést a Bizottság f56Da12 UT.fg) sZ,
hatátozatćlval jóválragyott. A nlegbízás táľgyábalr a negbiző lészéľől utasítás a'ĺlásíu.a jogosult:
Soó.s Gyöľgy eĺnok'

Megbízott Ügyvócli iľocla nrurrkavégzése a Bizottság nregalakulásától folyaĺrratos, azügyvécli
iľodát képviselő clľ. Julrat'os Rćlbeľi tigyvécl a bizoĺtsági tiléseĺ<en jelen van, az ott táľgyalt
napiľendelĺből ĺblk<ĺszĹil. Jogviszotrya, és utasítirsai alapján a nrunkát a l3izottság 2011'
nráľcius 02.źrn lrozott határozata alapján Íblyarnatosan láda el.

meglrízott' Ügyvécĺi lrcclĺi a szeľzőclésben rrreghatáľozott fuladatok'at az, altĺbbiak szcľillt látta

1' A l3izottság rrrunkĄának elolĺészítése

Dľ. Julraros Róbcľt ügyvód személyeserr eljáľva ľĺĺszt vett az" a|tbbi Bizottsági tilések
clőkészítésében:

20 1 4. zĺpľilis i 0' (ľcltcĺkívüli tilós)
201 4, ápľilis l 7. (ľenclkíviiii ijlés)
20l4.ápľilis 28. (ľerrcles ülós)

êl:

Ebben a kör.berr áttekintcttc és vélelnényezte
előteľjesztőkkel, bclső egyeztetéseken vętt
polgánnestenel.

a Bizottság elé keľrjlŐ anyagokzrt' konzu]tált az
ľesz.t a teľĹiletéń felclős alpolgáľnlesteľľe l'
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2' ABizottság elrroke nrunkájának segítése.

Dľ. Juhaľos Róbert iigyvéd szeľzodés szerint segítséget nyťrjtott Soós György elnöknek a
bizottsági tĺlések elokészítésében. Ebben a koĺbeĺ konzultált az e.lnökkel a bizottság elé
keľülő anyagokľil, előte{esztésekľől, a b,izottságí ülések napiľendjeinek ťltemezés&ó\
véleméný nyilvánÍtott az előteľjesztésekľől és'.segítséget nyújtott az adott bizottsági tilések
elökészítésében, segített a Bizottság elé keľĹiló Ęyek el'őzetes kooľđinációjában.
Személyesen ľés,zt vett a Bizottsági Üléseket megelőzó szalĺmai egyeztetéseken és szakéľtői
mudkájával segítette azok eredményességét.

3. A Bizottság Ülésein való ľészvétel:

ľ)ľ' Juhaľos Róbert ügyvéci személyesen a Bizottság elnökének kérósóľe ľészt vett a Bizottság:

20 1 4.április 1 0' (ľendkívüli ülés)
f0I4. ap:n|is 17' (ľendkívüli iilós)
2014.ápr:ilis 28. (ľenđes ülés)

- i ĺĺlésein, lehetőséget teľemtve, ęzz'ęJ a Bizottság elnökének és tagjainak jogi álláspontjanak
megismeľtetésére, felneľülő kéľđések és vita esetén avéůaszadžsra.

A fentiekben fbglaltaknak megfelelően a táľgy szeľinti ľészteljęsítést a Megbízó a je'len

t'eljesítési ígazolás alapján elismeii és elfogadja.
A Megbízó a Megbízott Ügyvédi lľoda á1tąl mai napíg elvégzett munka kifogástalanságát
igaz'olja, męlyrę tekintette] a Megbízott a Megbízási szeľz-odés szeľinti slzźtmltljtĺt a Megbízó
fel é a Me gb ízási szerzod é s ben fo gl altalĺrrak me gfel el ően benyťr j tli atj a.

Budapest, 201,4. 05.05.
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