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Budapest Főváľos VIII. keľülętJőzsefvátos onkoľmźnyzatKépviselő-testĹiletének

ELoTERJEsZTÉS

a Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság 20t4.júnĺus 16-ai üléséľe

Táľgy: Javaslat a Juharos Ügyvédi Iroda tanácsadói tevékenységének 2014. má$ls havi teljesítés

igazo|ásźra

Előteľjesztő: Soós György, Yáĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elnĺjke
Készítette: Pálka Dóra, Szeľvęzési és Képviselői Iľoda
Leíľó: Pálka Dóľa

A napirendet nyílt tilésen kelltaľgyalni.
A dönté s elfo gadás ah oz e gy szeĺu szav azaÍtöbb sé g s ziiks é ge s.

Melléklet: 1 db május haví beszámoló

Tisztelt Városgazdálkodási és Pónzügyi Bizottság!

I. Előzmények

A Budapest Fővaros VIII. Kerület Józsefuaros onkormźnyzata a Yźrosgazdálkodási és

Pénzngyi Bizottság 34Il201I. (n. 02.) számí hattrozatában megfoga|mazoĹt javaslata

a|apján megbína a Juhaľos Ügyvédi Iľođát (továbbiakban Megbízott), hogy a
Yfuosgazđálkodási és Péĺwugyí Bizottság elnöke, Soós György rész&e történő tanácsadói
feladatokat ellássa, és vele egyedi Ĺigyekben egyeztessen. A szerződés módosítását a
Yátosgazđálkodási és PénzĹigyi Bizottság a 867l20I3. (VII. 29.) számthatáĺozatźlbanhagýa
jővá2013. december 31-ig. Az Ügyvédi Iroda tanácsadásara Soós György elnĺiknek, feladatai
jogszenÍ e||átása érdekében december 31-ét követően is sziiksége voIt, ezért a Juhaľos
Ügyvédi Iroda megbízási szerződését a Yźlrosgazdálkodási és Pénnlgyi Bizottság a
1441.12013. (XII.20.) szźrrlű' hatfuozatźnak 1. pontjában 2014. február 28-ig
meghosszabbította. Tekintettel aĺ:la, hogy a Megbízott tanácsadói tevékenységére 2014.

február 28-át kovetően is sztikség van, javasolható volt megbízási szerződésének
meghosszabbítása 2014. szeptember 30-ig, amelyet a VPB |81120|4. (II.24') sztnrĹl
hatźtrozattnak 5. pontjában hagyott jóvá.

II. A beteľjesztés indoklása

A Megbízott feladatkörébe tartozik a bizottság fe|adat-, és hatáskörébe tartozó döntések
előkészítés éhez és vé gľehaj tásiához szfü séges szakmai tanácsadás.



III. Tényállási adatok

A szerződést a Megbízott ajelen előterjesztés mellékletét képezó dokumentum alapjźn2014.
május 1. és f0I4. május 31. köztjtti időszakban megfelelően teljesítette, ezértjavaslom a
telj esítés ígazo|ás elfo gadását.

Iv. A dtintés tartalmának ľészletes ismeľtetése

Javaslom, hogy a Ytrosgazdálkođási és Pénztigyi Bizottság fogadja eI az előterjesztés
mellékletét képezo beszĺímolót, továbbá a Juhaľos Ügyvédi Iľoda 201l. marcius 2. napjátőI
hatályos szeruođése, és a fent hivatkozott önkormányzatí rendelkezés alapján a polgiírmester

írj a a|á a telj esítési gazolást.

Nevezett szerzoďés 8. pontja tekintetében a teljesítés igazo|ására a Varosgazđálkodási és

Pénzngyi Bizottság j avas|ata alapjźn a polgármesteľ jogosult.

V. A dłintés célja, pénzügyi hatása

Amennyiben a Váľos gazdáIkodási és Pénztigyi Bizottság elfogadja az előteľjesztés mellékletét
képező beszámolót, nevezett szerzódés a|apján a Megbízott az elvégzett tanácsadói
tevékenységért nettó 250.000,- Ftlllő+tfa, azaz kettószázotveÍuezer forint/ľró+általános
forgalmi ađő megbízási díjban ľészesül, áfutalással a teljesítésigazo|ást követő 15 napon belül
a Me gbizott á|ta| me gadott b ar/rrszźml/'aszámĺ a.

Amegbízźlsi díj fedezete a 11101cím VPB keret e|őirányzaton biztosított.

VI. Jogszabályi kiirny ezet

A Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuaľosi onkormáĺyzat Képviselő-testiiletének a
Józsefuarosi onkoľmányzat2014. évi kĺiltségvetésről sző|ő 3l20I4. (II. 13.) <lnkormźnyzati
rendelete 17. $ (3) bekezdés a) pontja szerint: ,,(3) A képviselő-testület állandó bizottságainak
rendelkezésére álló keret havi bruttó összege:

a) a Városgazdálkodósi és Pénzügyi Bizottság ].088 e Ft

(4) A (3) bekezdés szerinti keret kizárólag a bizottsóg munkájához, a dontéshozatal
e l ő s e gít é s é he z s züla é ge s t anác s adó i t ev é ke ny s é g díj az á s ár a for díthat ó.,'

A Képviselő-testtilet és Szervei Szervezeti és Működési SzabźiyzatárőI szőIő 2512013. (V.
27.) önkormányzatí rendelet 4. szám,í mellékletének 1.3.15. pontja szerint ,javaslatot tesz -
a kalan ľendeletben meghatórozott összeg erejéig _ afeladat- és hatáskorébe tartozó dantések
előkészítéséhez és végrehajtósóhoz szülaĺćges esetenkénti vagł az adott kalrcégvetési év végéig
terjedő tanácsadósi tevékenység ellátósĺźra és egléb tevékenységek díjazására, társadalmi
(civil) szervezetek támogatására, valamint ezen tevékenységek teljesítés igazolásának és

tómo gatós ok els zámolás ának elfo gadás ár ą.,,

A Vaľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság I8I/201-4. (I|.24,) száĺnu hatérozattnak 5.

pontjában hagýa jőváa Juhaľos Ügyvédi Iroda tanácsadői szerződésének hosszabbítását.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a mellékelt hataľozati javaslatot szíveskedjen elfogadni!



Határozati javaslat

. . . . . . l20| 4. (VI. 1 6.). szźlmu bizottsági hattrozat:

AYáľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásra a Juhaľos Ügyvéđi Iľodával kötött megbizási szeruođés teljesítés
igazo|ásátz}I4. május l-jétől 2014. május 3l-ig terjedo idószalga.

2. felkéľi a polgĺĺrmesteľt a határozat l. pontjában foglalt teljesítés igazo|ás a|źirására.

Felelős: polgármester
Hataridő: Zll4.július 1.

A dtintés vógľehajtásátvégző szewezeti egység: Szeľvezésĺ és Képviselői Iľoda

A lakosság széles körét érintő döntések esetén az e|őterjesztés előkészitőjének javas|ata a

kozzététe|mődjaru: honlapon kozzé kell tenni

Budapest, z}I4.junius 12.

i és Pénztigyi Bizottság
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JLIHARoS ÜGYVÉDI
1053 Buđapest, Vámház krt.

IRODA
8. I. em.4.

FELJEGYzÉs a nll.nĺÁncrus 2-ÁN xoľoľľ MEGBÍZÁSI sZERZoups 20L4.
MAJUS IIAVI TELJESITESEROL

ľłjiĺ. lutĺ '1 
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Beszĺ[moló a Józscfvĺíľosi ÖnkoľmányzatYárosgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottságának
v égzett ianácsadĺíi tevékenységéľől

A Józsefuarosí onkormányzat (székhely: 1'082 Buclapest, Baľoss u, 63-67, kópviseii: Dľ,
Kocsis Máté polgármester)" lnint nreglizo, és a Ju]ralos Ügyvédi lroda (széklrely: 1053
Buclapest, Yámhźĺz kľt. 8. I' ęm. 4. képviseli: dr. Juhaľos Ribęrt iľodavezető tigyvéd, kaméľąi
nyilváĺltaľtási szám: 1553 ađószám: 1811'4l39.2-41bankszámlaszám (Unieredit Bank ät,):
10918001-00000040.0427000,7), mint megbízott között megbízási kęľętszęľződés
(továbbiakban: Megbízási szeľződés) jött létre Józsefuárosí onkonntlnyzat
Váľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság melletti szakéľtői feladatok, valamint a Bizottság
elnökének nrunkája segÍtésére, amely szeľződést a Bizottság 25'6/20L2 (lI.29.) sz.
határozatźĺval jóváhagyott. A megbízás taľgyában a rrregbízó ľészéľől utasítáś adásaĺa jogosult:
Soós Gyöľgy elnók.

Megbízott Ügyvécli Iroda nrunkavégzése a Bizottság megalakulásától folyalnatos, az ĺigyvédi
ir:odát képviselő clľ. Jrrhar.os Róbeľt ügyvécl a bizottsági Ĺiiéseken jelen van, az ott taľgyalt
napiľendekből felkészüI. Jogviszonyą és utasításai alapján a munkát a Bizottság 201 1.

márcíus If-ěľn hozott határozata alĄtin folyarnatosan látja el.

nregbízott Ugyvédi lľođa a szęľződésben meghataro.zott Í]é,laclatokat az alábbiak szeľint látta

1. A Bizottság munkájánalĺ előkészítése

Dľ. Juhaľos Róbert iigyvéĺĺ szernélyesen eljáľva részt vett az alábbi Bizottsági ülések
előkészítésében:

20l4'mźýĺs 05. (ľendes ülés)
f0I4, méijus 12. (rendes ülól)
20I4máias 1ó. (ľendkíviili tilés)
2014.május 28' (ľendkívĺÍli ülés)

A
el:

!

Ebben a ktiľben áttekintette és véleményezte
előterjesztőkkel, belső egyezte,téseken vett
polgánnesterľel.

a Bizottság elé kertilő anyagokat, konzultalt az
résrJ a teŕĹiletéľt felelős alpolgármesteľrel,



I

2. A Bizottśág elnökemunkájának segítése.

Dr. Juharos Róbeľt ügyvéd szetződés szerint se$ítséget nyújtott Soós Gyöľgy elnöknek a
bizottsági iilések előkészítésébęn. Ebben a körben konzultďt az elnökkel a bizot{ság elé
keľülő arryagokľól, előteľjes.ztésekľől, a bizottsági tilések napiľencljeinek Ĺitemezéséľől'
véleményt nyilvánított az előterjesztésekről és segítséget nyújtott az adott bizottsági ülések
előkészÍtésében, segított a Bizottság elé kęľülő Ĺigyek ęlőzetes kooľdinációjrában.
Személyesen ľészt. vętt a Bizottsági Üléseket megeloző szakmď egyezÍetéseken és szakéľtői
munkáj ával segítette azok eredmérryességét.

3' A Bizottság Üléseilr való ľószvétel:

Dľ. Juhaľo.s Róbert iigyvécl személyesen a Bizottság elnö]<ének kéľésére ľészt vett a Bizottság:

2014.május 05. (rendes ülés)
2014, ma1.us 12. (ĺendes ülés)
201 4.május 1 6. (ľendkívüli ütrés)
2014'május 28. (rendkíviili ülés)

- i iilésęin, lehetőséget tęľemtvę ęzze| a Bízottság elnökének és tagjainak jogi álláspontjának
nregismertetéséľe, felmeľü]ó kéľdések és vita esetén a válaszadásľa.

A fentiekben foglaltaknak megfelelően a táľgy szeľinti ľészteljesítést a Megbíző a jelen
teljesítési igaz,oLás a|apjttn elismęľi és elfogadja.
A Megbńzó a Megbízott Ügyvédi lr.<lda által ĺnai napig e|végzeÍt munka kifogástalanságát
'igazo|ja, melyľe tekintettel a Megbízott a Megbízási szętződés szeĺinti számlájtt' a Megbízó
felé a Megbízási szerző cĺésben fo g1 altakĺak me gfelol ően benyJrj thatj a.

Budapest" 2014. 06.05.

Juharos
dr.
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