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Melléklet: 1 db junius havi beszámoló

Tisztelt Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság!

I. Előzmények

A Budapest Fővaľos VIII. KeľĹĺlet Józsefuríľos onkotmányzata a Yáxosgazdálkodási és
Pénzügyi Bizottság 34ll20l1. (n. 02.) szálĺÍl hatźnozatában megfoga|mazott javaslata
a|apjźn megbína a Juhaľos Ügyvédi Irodát (továbbiakban Megbízott), hogy a
Yźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elnöke, Soós György részére történő tanácsadói
feladatokat ellássa, és vele egyedi ügyekben egyeztessen. A szerződés módosítását a
Yźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a867l20I3. (VII. 29.) száműhatározatábanhagyta
jővá20l3. december 31-ig' AzUgyvédi Iľoda tanácsadásĺĺĺa Soós Gy<lrgy elnöknek, feladatai
jogszerĺĺ ellátása éľdekében december 31-ét követően is sztiksége vo|t, ezért a Juhaľos
Ügyvédi Iroda megbízási szęrzőđését a Vaľosgazdálkodási és Pénzngyi Bizottsźą a
I44I|20I3. (XII.20.) szźlmű határozatźnak 1. pontjában 20t4' február 28-ig
meghosszabbította. Tekintettel arra, hogy a Megbízott tanácsadói tevékenységére 2014.
februaľ 28-át k<jvetően is sziikség van' javasolható volt megbízási szeľződésének
meghosszabbítása 2014. szeptember 30-ig, amelyet a VPB I8I|20I4. (II.24.) szátpi
határozatźnak 5. pontjában hagyott jóvá.

II. A beteľjesztés indoklása

A Megbízott feladatkĺjrébe Íartozik a bizottsáą feladat-, és hatáskörébe tartozó döntések
előkészítés éhez és végrehaj tásához szĹiksé ges szakmai tanácsadás'
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III. Tényállásĺ adatok

A szeruódést a Megbízott ajelen előterjesztés mellékletét képezó dokumentum alapjźn2014.
június |. és 2OI4. június 30. közötti időszakban megfelelően teljesítette, ezért javaslom a

telj esítés igazolźs elfo gadását.

Iv. A diintés tartalmának ľészletes ismeľtetése

Javaslom, hogy a Vaľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság fogadja eI az előterjesztés
mellékletét képező beszámolót,továbbá a Juhaľos Ügyvédi Iroda 2011. maľcius 2. napjátőI
hatályos szerzodése, és a fent hivatkozott önkormźnyzati ľendelkezés alapjan a polgármester
írja a|á a teljesítésigazolást'

Nevezett szerződés 8. pontja tekintetében a teljesítés igazo|ásttra a Viírosgazdálkodási és

Pénzügyi Bizottság j avaslata a\apj źn a pol gármester j o go sult.

V. A döntés célja, pénzügyĺ hatása

Amennyiben a Vaľosgazdálkodási és PénziigyiBizottság elfogadja az előterjesztés mellékletét
képező beszámolót, neyezett szęrzőđés a|apjźn a Megbizott az e|végzett tanácsadói
tevékenységért nettó 250.000,- Ftĺhő+áfa, azaz kettószźaotrenezet forint/hó+általĺĺnos
forgalmi ado megbízási díjban részesiil, átutalással a teljesítésigazolást követő 15 napon belül
aMegbízottáItalmegadottbankszámlaszźlmra.

Amegbizási díj fedezete a 11101cím VPB keret előirźnyzaton biztosított.

VI. Jogszabályi kiirnyezet

A Budapest Fővaros VIII. keľĹilet Józsefuĺáľosi onkormtnyzat Képviselő-testiiletének a
Józsefuaľosi onkoľmźnyzat 2014. évi költségvetésről szőIő 3ĺ20|4. (II. 13.) ĺinkoľményzati
renđelęte 17. $ (3) bekezdés a) pontja szeľint: ''(3) A képviselő-testület óllandó bizottságainak
rendelkezéséľe álló keret havi bruttó ĺ)sszege:

a) a Vórosgazdálkodósi és Pénzügli Bizottság 1.088 e Ft

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

A Képviselő-testtilet és Szervei Szewezetí és Miĺködési SzabáIyzatźnőI szőIő 2512013. (V.
27.) önkoľmányzati rendelet 4. szźlmtĺ mellék]etének 1.3.15. pontja szeľint ,javaslatot tesz -
a kulan rendeletben meghatározott összeg erejéig _ afeladat- és hatóskorébe tartozó dantések
előkeszítéséhez és végrehajtásához szülrséges esetenkénti vagl az adott kôltségvetési év végéig
terjedő tanácsadási tevékenység ellátására és egłéb tevékenységek díjazósára, társadalmi
(civil) szervezetek támogatósára, valamint ezen tevékenységek teljesítés igazolásónąk és

támo gatás ok el számolás ának elft gadás ára.,,

A VarosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság l8llf0|4. (II.24,) szźmis hatáľozatźnak 5.

pontjában hagytajőváa Juhaľos Ügyvédi Iroda tanácsadői szerződésének hosszabbítását.

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



Határozati javaslat

. . . . . . l 20 1 4. (vII. 2 l,). szźmű bizottsági hatáĺozat..

AYźlrosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dtĺnt, hogy

1. javasolja elfogadásra a Juhaľos Ügyvédi lrodával kötött megbizźsi szerződés teljesítés

igazo|ásźń 201 4. június 1 -j étől 20I 4. j únius 3 O-ig terj edő idősza]<ra.

2. feLkéri a polgármesteľt a hattnozat l. pontjában foglalt teljesítés ígazolás aláitására'

Felelős : polgiírmester
Hatáľidő: 2014. augusztus 5.

A döntés végľehajtásátvégző szewezeti egység: Szeľvezési és Képviselői lroda

A lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészítójéĺek javasIata a

kozzététeImőďjaru: honlapon kozzé kell tenni

Budapest, Zll4.július 1 5.
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1 053 Budapest, Vámház krt. 8, l. em. 4.

FELJEGYZES A 201.1. MÁRCIUS 2-ÁN roľoľľ MEGBÍZÁSI sZERZonÉs 20t4, ĺ/
ĺÚľrus HAvI TELJEsÍTnsnnol l

ą
Beszámoló a Józsefváľosi onlroľm ányzatVárosgazdálkodási és Pénztigyi l}Łottságának 3

végzett tanácsađói tevókenységóľőI ,ŕ

A Józsefváľosi onk<lrmtnyzat (székhely: 1082 Brlclapest, Baross u' 63-67. képviseli: Dr.
I(ocsis Máté polgármester), mínt megbízó, és a Juhaľos Ügyvédi Iroda (székhely: 1053
Budapest, Yämház lűt. 8. I. em' 4. képviseli: dľ. Juhaľos Róbeľt irodavezető ügyvécl, kamaľai
nyilvántaľtási szám: 1553 adószám: l8114l39.-2-41bankszámlaszáĺn (Unicĺedit Bank Zrt,):
10918001.00000040-04f70007), 'mint rnegbízott kozott rnegbízási keľętszeľz'clclés
(továbbiakban: MegbÍzasi szeľzőđés) jött létľe JózseÍVárosí onkormźnyz,at
Vár.osgazdálkoclási és Pénzügyi Bizottság nrelletti szakértői feladatok, valanrint a Bizottság
elnokének munkája segítéséľe, amely szeľződést a Bizottság 256/2012 (Ii.29.) sZ.
h:"ltfuazatźtv.ď jóváhagyott. A megbízás taľgyábarr a megbízl részéľól utasítás adásáľa jogosult:
Soós Gyöľgy elnök.

Megbízott Ügyvédi Iľoda munkavégzése a Bizottság megalakulásától ťolyam dt;aS, &z, tigyvédi
iroclát képviselŕi dľ. Juhaľos Rlbeľt iigyv:éd a bizottsági ülésekeli jelcn van, az ott taľgyalt
napiľenclekből felkészül. JogviszonYĄ és utasításai alapjan a munkat a Bizottság 20LI.
március 02.tĺn hozott hatĺrozataalapjttn folyamatosan láda el'

megbízott Ügyvócli Iľoda a szerzőclésben nreghatáľozott feladatokat a:z alábbiak szcľint látta

1. A Bizottság munlĺajának e]okeszítése

Dr. Juhaľos Róbeft ügyvéd személyesen
elŐkészítĺĺsében:

eljárva részt vett az a|thbí Bizottsági ülések

20l4június 02. (ľendes ülés)
201'4. jrinius 1 1. (ľendkíviili ülés)
Z}| jtlnius 1ó' (rendes ülós)
2014június 23. (ľerrdes ülés)
201 4június 25. (rendkívtili tilés)

Ebben a kör.ben áttekintette és vélenrényeztę a Bizottság elé keľülő anyagokat, konzultáľt az
előteĺjesztőkkel' belso egyeztetéseken vett részÍ a teľiiletért fel'elős alpolgaľniesterel,
polgármesteľľel.
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2. A Bizottság elnöke rnunkajának segítése.

Dľ. Julraros Rĺibeľt Ĺigyvéd szeľződés szeľint segĺtséget nyújtott Soós Gyöľgy elnöknek a

bizottsági Ĺilések előkészítésében. Ebberr a körbęn konzultált az elrrokkel a bizottság elé
kęľiilö anyagolaól, előter;jesztósekĺől, a bizottsági tilések napiľendjeinek i'itemezéséľől,
vélemélryt nyilvánított az előterjesztésekről és segítséget nyújtott az adott bizottsági ülések
előkészítésében, segített a Bizottság elé keľĺilő ĺigyek előzetes kooľdináci'ójában.
Személyesen ľészt vett a Bizottsági Uléseket megelőzó szak.mai egyeztetéseken és szakéľtoi
munkáj ával segítette azok ęľedményességét.

3. A Bizottság Ülésein való ĺészvétel:

Dr. Juhaĺos Róbęrt ügyvéd személyesen a Bizottság ęlnökének kéľéséľe részt vett a Bizottság:

20l4.ĺnájus 05. (ľendes iilés)
2014. május 12' (ľendes ülés)
20 l.4.május 1 6. (ľericlkívĹili tĺlés)
201 4.rnájus 28. (rendkívtili ülés)

- i Ĺilésein, lehetöséget teľemtve ezzel a Bizottság ęlnökének és tagjainak jogi álláspontjánalĺ
me gismeľtetĺlséľe, fel meľi.ilő kéľdé.s ęk és vita esetén a v ćlIaszadásr a.

A fentiekben ľoglaltaknak nregfelelően a táľgy szeľinti ľészteljesítést a Megbízó a jelen
teljesítési igazo|ás aląpján elismeľi ćs elfogadja.
A Megbízó a Megbízott Ügyvóĺli lľoda által mai napig clvégzett munka kifogastalanságát
i.gaz'olja, mely.re tekintęttel a Megbízott a Megbíz.,ási szeľzódés szerinti számlttját a Megbízó
felé a Me gb izásí szeľzodésben fo glaltaknak nre gfelel óen beĺy új thatj a,

Budapest, 2074,07.05.

dr; Juhaľos Róbeľt
ĺigyrĺéd


