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Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuáros onkormĺĺnyzat Képviselő-testiiletének
Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 
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ELoTERJESZTÉs

a Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bĺzottság 20|4. augusztus ll.ei üléséľe

Táľgy: Javaslat a Juharos Ügyvédi Irodatanźrcsadói tęvékenységének 2014. július havi teljesítés
igazo|ására

Előteľjesztő: Soós Gy<irgy, Vaľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság elnöke
Készítette: Pálka Dőta, Szervezési és Képviselői Iroda
Leíľĺí: Pálka Dóľa

A napiľendet nyílt tilésen kelltĺáľgyalni.
A dönté s el fo gadás ĺího z e gy szeĺu szav azaĹtobb sé g szĹiksé ge s.

MellékleĹ 1 db július havi besziímoló

Tisztelt VáľosgazdáIkodási és Pénziigyi Bizottság!

I. Előzmények

A Budapest Fővaros VIII. Keľület Józsefülíľos onkormźnyzata a Yźrosgazdálkodási és
Pénzügyi Bizottság 34I|20II. (n. 02.) számt hatźlrozatában megfogalmazott. javas|ata
a|apján megbína a Juharos Ügyvédi Irodát (továbbiakban Megbízott), hogy a
Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elnöke, Soós György részére töľténő tanácsadói
feladatokat ellássa, és vele egyedi ĺigyekben egyeztessen. A szerződés módosítását a
Yźlrosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság a867l20I3.(VII. 29.) számíhatározatábanhagyta
jővá 2013 . december 3 1-ig. Az Ügyvédi Iroda tanácsadásaľa Soós György eln<jknek, feladatai
jogszenĺ ellátása érdekében december 31-ét követően is sziiksége vo|t, ezért a Juharos
Ügyvédi Iroda megbízási szeruődését a Varosgazdálkodási és Pétwngyí Bizottság a
I44I|20I3. (xII'20.) számu hattltozaténak 1. pontjában 20|4. februaľ 28-íg
meghosszabbította. Tekintettel a:ľa, hogy a Megbizott tanácsadói tevékenységéľe 2014.
február 28-át kĺjvetően is szĹikség van' javasolható volt megbízási szeruőđésének
meghosszabbítása 20|4, szeptembeľ 30-ig, amelyet a VPB I8I|20I4. (II.24.) szźĺrÍl'
határozatának 5. pontjában hagyott jóvá.

II. A beterjesztés indok|ása

A Megbizott feladatköľébe taftozik a bizottság feladat-, és hatásköńbe tartozó döntések
előkészítéséhez és végľehajtásĺíhoz sziikséges szakmai tanácsađás.



III. Tényállási adatok

A szerzőđést a Megbízott a je|en eLőteqesńés mellékletétképező dokumentum alapjźnfDl4.
július |. és 2014. július 3I. közotti időszakban megfelelően teljesítette, ezértjavaslom a
telj esítés igazo|ás elfo gadását.

Iv. A dłintés taľtalmának ľészletes ismertetése

Javaslom, hogy a Yátosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság fogadja eI az előterjesztés
mellékletét képező besziímolót, tovtbbá a Juhaľos Ügyvédi Iroda 2011. maľcius 2. napjátő|
hatályos szerződése, és a fent hivatkozott önkormźnyzati ľendelkezés alapjan a polgármester
iqa a|á a teljesítési gazo|ást.

Nevezett szerzőďés 8. pontja tekintetében a teljesítés igazo|ására a Yáľosgazdálkodási és

Pénzügyi Bizottság javaslata alapjarl a polgármester jogosult.

V. A diintés célja' pénzügyĺ hatása

Amennyiben a Vaľos gazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság elfogadj a az e|őterjesztés mellékletét
képezo beszámolót, nevęzett szerződés alapján a Megbízott az elvégzett tanácsadói
tevékenységért nettó 250.000,- Ftl|lő+áfa, azaz kettőszźzowenezeÍ forintlhó+általĺínos
forgalmi adő megbízási díjban részesül, átutalással a teljesítésigazo|ést követő 15 napon belül
aMegbízotttitalmegadottbaĺkszĺímlaszárnĺa,

Amegbizási díj fedezete a11101cím VPB keret előirźnyzaÍon biztosított.

VI. Jogszabályi kiiľnyezet

A Budapest Fővĺĺľos VIII. keľület Józsefuaĺosi onkotmźnyzat Képviselő-testületének a
Józsefuiáľosi onkoľmźnyzat 2014. évi költségvetésľől szőIő 3l20l4, (I. 13.) önkorményzati
rendelete 17. $ (3) bekezdés a) pontja szeľint: ',(3) A képviselő-testiilet állandó bizottságainak
rendelkezésére álló keret havi bruttó osszege:

a) a Városgazdálkodási és Pénzügli Bizottság ].088 e Ft

(4) A (3) bekezdés szerinti keľet kizárólag a bizottság munkójához, a dÔntéshozatal
e l ő s e gít é s é he z s z üIa é ge s t anó c s adó i t ev é ke ny s é g díj az ás ór a fo r díthat ó.,,

A Képviselő-testĹilet és Szervei Szervęzetí és Mtĺkc'dési Szabá|yzatarő| sző|ő f5l2013. (V.
27.) onkormźnyzati rendelet 4' szźmt mellékletének 1.3.15. pontja szeľint ,javaslatot tesz -
a kĺłlżn rendeletben meghatározott összeg erejéig _ afeladat- és hatáskarébe tartozó dantések
előkészítéséhez és végrehajtásóhoz szüIaéges esetenkénti vagł az adott koltségvetési év végéig
terjedő tanácsądási tevékenység eĺĺĺźtására és egłéb tevékenységek díjazására, társadalmi
(civil) szervezetek támogatására, valamint ezen tevékenységek teĺjesítés igazolósának és
támo gatós ok el szómolás ának elfo gadás ár a."

A Váľosgazdá|kođási és Pénziigyi Bizottság |8tl20l4. (|I.24.) szálmí hatźlrozatźnak 5.

pontjában hagyta jőváa Juhaľos Ügyvédi Iroda tanácsađői szeruődésének hosszabbítását.

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



Határoztti javaslat

. . , . ..l20I4. (VI[.1 1.). szrámú bizottságihatáĺozat:

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásra a Juhaľos Ügyvédi Irođával kötött megbízási szerzőđés teljesítés
igazolását 20 I 4. j úlius 1.j étől 201 4. j úlius 3 l -ig terj ed ő időszaka.

2. felkéri a polgármesteľt a hatźrozat 1. pontjában foglalt teljesítés ígazo|ás aláírásáta.

Felelős: polgármester
Hatláľidő: 2014. augusztus 26.

A dtintés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Szervezési és Képviselői lľoda

A lakosság széles kcjrét érintő dĺjntések esętén az előterjesztés előkészítójének javaslata a
közzététel módjĺáľa: honlapon kozzé kell tenni

Budapest, 2014. augusztus 8.
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JUHAROS UGYVEDI IROD
1053 Budapest, Vámhaz lnt' 8. I" em. 4'

FELJEGYzns a. 2011". MÁRcIUs 2.ÁN xoľoľľ MEGBÍZÁSI sZERzonBs 2014.
ĺÚĺ,rus IIAvI TELJEs ÍTń'sÉnoĺ'

Bcszánroló a Józsefváľosi onkoľmányzatVáľosgazdált<odási és PénzügyÍ Bizottságának
v Ęzett tanácsadó'i tevékenységéľől

.A Józsefváľosi onkormćnyzat (székhely: 1082 Buc{apest, Baľoss u. 63.67' képviselí: Dr:,
Kocsis Máté polgármester), mint megbÍző, és a Juharos Ugyvódi Iroda (székheĺy: 1053
Budapest, Yámház h.t. 8. I. em. 4. kópviseli: dr. Juhaľos Rĺ1beľt iľcldavezető ügyvéd, kamaľai
nýlvántaľtasi száĺn: 1553 adószŕm: 181l4|39.2-41bankszámIaszźlm (Ulricĺedit Bank Zlt.);
10918001.00000040-04210007), milrt nregbízott kozött megbízási keľetszeľzÓdés
(továbbiakban: Megbízási szerzödés) jött létľe Józsefváľosj onkoľm ćiĺyzat
Városgazdálkodási és PénzÍigyi Bizottság mellętti szakértói feladatok, valamint a }3izoĺtság
elncikének munkája segítéséĺe, -amely szeľződést a Bizottság 256ĺ20,12 (II'29.) sZ.
hatáľozatával jóváhagyott. A megbízzis tćxgyźhan a megbiző ľészéľől utasítás ac]ásaľa jogosult:
Soós György elnök.

Megbízott Ügyvédi lľoda munkavégzése a Bizottság megalakulásátol fo1yamatos, az ügyvédi
iľođáĺ kópr'iselo dr, Juhaľos' Róbeľt Ĺigyvéd a bizottsági ülóselľelr jelen vaą arz ott taĺgyalt
napiľendekbőI felkészül. Jo-gviszonyą és utasításai alap1an a munkát a Bizottság 2011'
máĺcius )Z-áĺhozott hat.źra;eata a|apj'źn folyanratosan látj.a el.

A megbÍzott Ügyvédi Iľoda a szeľződésben meghatáľozott felaćlat akat v alábbiak szeľint látta
el:

1. A Bizottság munkájanak előkészítése

Dľ, Juharos Róbert ügyvéd személyesen eljálva ľószt vett az: aląbbi Biz,ottsági ülések
előkészítésében:

201 4. július 1 6.(rendkívĹĺ1ĺ üiós)
2014.július 21. (ľendes ülés)
2014.júlíus 28. (ľendes tilés)

Ebben a koľben áttekintette és véleményezte
előte{esztőkkel, belső egyeztetéseken vett
polgarmesterľel.

a Bizottság elé keńilő anyagokat, konzultált az
részŁ a teľĹiletéľt felelős alpoigármesteľrel,



It,
j.

2. A tsizottság elnöi<e munkájának segítése.

Dr. Juhaľos Róbeľt Ĺigyvéd szęľZődés szerint segítséget nyújtott Soós Gyöľgy elnoknek a
bizottsági rilések elĺjkészítésében. Ebben a köĺben konzultált aZ elnÖ,kkel a bizottság elé
keľtilő anyagokľólo elóteľjesztésekľőlo a bizottsági ĺilések napiľencljeinek Ĺitemez;éséľől,

véleményt nyilvĺĺnított az előteľjesztésekről és segítségeÍ nyújtott az adott bizottsági ülések
előkészítésében, segített a Bizottság elé keľĺilő iigyek előzetes kooľdináciijábaĺr.
Szenr.élyesen ľészt vett a Bizottsági Uléseket megelőzĺi szakmai egyeztetéseken és szakéľtőí
munkáj ávaI segítette azok eľedményességét'

3. A Bizottság Ülésein va1ó ľĺászvétel:

Dr. Jurhaľos Róbeľt tigyvéd személyesen a Bizottság elnökének kéľéséľę ľészt vett a Bizottság:

20I 4'július 1 6.(ľendkívü1i tilés)
2014. július 21. (rendes tilés)
20l4. július 28. (ľendes ĺiles)

- i iilésein, lehetőséget ter'emtve ęzzęl a Bizottság elnĺjkének és tagjainak jogi álláspontjanak,
megismeľtetéséĺe, felmerülő kérdések és vita esetén a válaszac1ásľa.

A Íbntiekben foglaltaknak mcg|elelően a táľgy szeľinti ľészteljesítést a iv.Íegbízi a jelen
tel.iesítési igazolás alapján elisľneń és elfogadja'
A Megbízó a Megbízott Ügyvédi Iroda által mai napig e|végz,ett munka kifogástalanságát
igazaĽ1a, melyre tekintettel a Megbízott a Megbízasi szęľzodés szeľinti számlć|őt a Megbĺzĺĺ
t.el é a Me gb izilsi szer zod é s b en fo glaltaknalt me g t-el el ő en b enyťrj thatj a'

Budapest,2014. 08.05.

dr. Juhaľos Róbert
ügyvéd ľr


