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Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!
I. Tényállás és a diintés tarta|mának ľészletesismeľtetése

A

Budapest FővĺíľosVIII. Kerület Józsefuĺíros Önkormźnyzata a Városgazdálkodási és
Pénzngyi Bizottság 34Il20|1. (III. 02.) szám,ű hatźrozatában megfoga|mazott javaslata
a|apján megbízta a Juharos Ügyvédi Iľodát (továbbiakban Megbízott), hogy a
Yfuosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság elnöke, Soós György részéretciľténő tanácsadói
feladĺokat ellássa, és vele egyedi Ĺigyekben egyeztessen, A szętződés módosítását a
Váľosgazdálkodási és PénzĺigyiBizottság a 867l20I3. (VII' 29.) száműhatfuozatábarlhagyta
jová2013. đecember31-ig. Az Ügyvédi Iroda tanácsadására Soós György elnĺiknek, feladatai
jogszenĺ e|Iátása érdekébendecember 31-ét k<jvetően is szüksége vo|t, ezért a Juharos
Ügyvédi Iroda megbízási szerzőđéséta Yfuosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a
1441/2013. (XII.20.) szźlm,íhatźtrozatának 1. pontjában 2014. februaľ 28-ig
meghosszabbította. Tekintettel arua, hogy a Megbízo|t tanácsadói tevékenységére20|4.
február 28-at követően is szükség van' javasolható volt megbízásí szerződésének
meghosszabbítása 20|4. szeptembeľ 30-ig, amelyet a VPB I81l20I4' (II.24.) szźtmtl
hatźnozatának 5. pontjában hagyott jóvá.

A

szerzođésta Megbízott ajelen előterjesztés męllékletétképező dokumentum alapján20|4.
szeptember I. és 20|4. szeptember 30. köztitti időszakban megfelelően teljesítette, ezért
javaslom a teljesítés igazo|ás elÍbgadását.

Nęvezett szerzódés 8. pontja tekintetében a teljesítésigazo|ásáta a Ytrosgazdálkodási és
Pérungyi Bizottság javaslata a|apjan a polgáľmesteľ jogosult, erľe való tekintettel javaslom,
hogy a polgáľmester írja a|á ate|jesítésigazolást.

II. A beteľjesztés indoklása

A

Megbízott feladatkĺirébeĺartozíka bizottság feladat-, és hatáskörébe tartozó đöntések

előkészítéséhez és vé gľehaj tásĺĺhozszfü

sé ges

szakmai tanácsadás.

III. A döntés célja' pénzůigyihatása
Amennyiben a Vaĺosgazdá|kođásiés Pénziigyi Bizottság elfogadja az előterjesztés mellékletét
képező beszámolót, nevezett szerzođésa|apján a Megbizott az elvégzett tanácsadói
tevékenységértnettó 250.000,- FtJhő+áfa, azaz kettoszázotvenezet foľint/hó+általĺínos
forgalmi adó megbízási dijban részesiil, átutalással a teljesítésigazo|éstkĺjvető 15 napon belül
aMegbízottéL|ta|megadottbankszámlaszámra.

Amegbizási díj fedezete a 11101cím VPB keret előirźnyzaton biĺosított'
IV. Jo gszabályi ktiľny ezet

A

Budapest Főváros VIII. keľiilet Józsefuaľosi onkormźnyzat Képviselő-testületének a
Józsefuárosi Önkormányzat 2014. évi költségvetésről sző|ő 3120|4. (II. 13.) önkoľmźnyzati
,,(3)
A képviselő-testüĺet áIlandó bizottságainak
rendelete 17. $ (3) bekezdés a) pontja szeľint:
rendeĺkezéséľeálló keret havi bruttó összege:
a) a Városgazdólkodási és Pénzügli Bizottság ].088 e Ft
(4)

A (3) bekezdés szerinti

keret kizárólag

a

bizottság mun'lrajához,

elősegítéséhezszüIĺséges tanácsadói tevékenység díjazósárafordítható',,

a

döntéshozatal

A

Képviselő-testület és Szervei Szeľvezeti és Mriködési Szabá|yzatnő| szőIő 3612014. (XI.
06.) önkormźnyzati rendelet 7. számu mellékleténekl,4.6. ponda szerint: ,,onkormányzati
érdekből, rendkívüli sürgősség esetén głakorolhatja a Képviselő-testület osszes nem
kizárólagos _ ótruházható _ hatáskarű''

A

Vĺĺrosgazdá|kođásiés Pénzügyi Bizottság I81rl20I4, (II.24,) szźlmíhatźrozatźnak 5.
pontjában hagýa jôváa Juharos Ügyvédi Iľoda tanácsadői szęrződésének hosszabbítását.

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

2

Határozatĺ javaslat
,'

. . ., l

20 I 4. (XI.

1

0.). számu bizottsági hatátozat:

A Vaľosgazdálkodási

és Pénztigyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1. javasolja elfogadásra a Juharos Ügyvédi Irodával kötött megbízási szerződés teljesítés
igazo|ását20|4. szeptember 1-jétől 2014. szeptember 3O-ig teľjedő időszakľa.
2. felkéri a polgármestert a határozat 1' pontjában foglalt teljesítés igazo|ás aláirźsára.

Felelős: polgármester
Hatańďő: 20I 4. november 25.

A diintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Szeruezési és Képviselői lľoda
A lakosság széles kĺjrétéľintő döntések

esetén az e|oteqesztés előkészítőjénekjavas|ata a

kozzétételmődjára: honlapon kozzé kell tenni

Budapest, 201,4. november 5.

György

iés Pénzügyi Bizottság
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A JÓzsefváľosi olrl<'clnnítrryzat (székhely: 1082 Bucla1rest, Baloss u.63-67. kópviscli; Dľ. !,.'.?
l(oĺ:sis Mátó polgiunrcster), nrillt megbíz(l, és a Julraľos Ügyvécli lľo<la (széklrely: 1053 p.
I3uclalrest, Yőĺnház kľt. 8' I. ern.4' képviseli: ĺlľ.Juhaľos ĺlóbeľt iľoc|avezeĺiĺtigyvód, Iľanraľai
,.
nyilválltartási szálrr: 1553 aclószánr: i8114139-2-4|ball]<szálrrlaszánr (Unicľeclit I3anl< Zľt.): ,ĺ,,.ĺ,,

091tt001-00000040-04270007)^ lrlirrt nregbízott kĺjz'ott nregbízási keľeĺszcľzőc|Js-,łł/
(továbbiakban: Megbízási .szeľztĺclés)jött létľe.ĺózsefVáľosi onlcoľni,ányzat
Viiľosgazcláll<ocJársi és Pénzügyi Bizott.ság me]letti szakéľtiĺjfelaclatok, va|anrilrt a liizott.ság
elrrökének. lrrunkája .segítćséľe,anely szeľzőcJést a l}izottst1g 2,56/2012 (II.29.) .'. ';i:
i,'..
hatátozatávzrljóválragyott' A nregbízá.s táľgyában a riregbíz.'ĺĺr.eszéľől utasítás aclásáľa jogosult: ..'Soĺ5s Gyöľgy clnök.
,;,i
1

Mcgbízott Ügyvédi Iľoĺlan-lunkavégz'ése a Bizottság rnegalakulásától Íblyanratos, aZ iigyvécli
iľocliĺl: képviselő dľ. Jtlhaľos Rĺibeľtťrgyvécl a lrizottsági tiléselĺenjelen van, aZ oÍt uľgyalt
na;riľendelĺbo] l.ell<észĹil. .logviszonya, és utasításai a|apjárr a nrunkát a Bizottság 2d11.
nr
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nlegbízott LJgyvédi J'ľocla a sz..eľzőcĺósben tneglratáľozcltt fbladatokat az alábbiak szeľint ]átkl

A ]]izottság

munkájiulal< előlĺészítése

i)l'

.iu]rĺrľcls li.Óbeľt tigyvécl szemólyescn eljáľva ľĺisz,tvett
elokészítcsében:

2014.
4.
2a1 4.
f0.]4,
201

szeptenrlreľ

0l.

o,

ulatbĺ Bizottsági tilĺĺsck

(ľenĺĺesĹi1és)

sz,eptelrrbeľ 05' (ľendkívtili ülés)
sz,eptenrbeĺ: 1 5. Q.e''des Ĺilés)

szeptenrbeľ 29. (ľencles ülés)

Ebben a k<jľt>en áttekiĺrtette és véIenrérryezte a Bizottság elĺj keľülő anyirgokat, kotrztrltĺilt az
előter.iesztokkel. beĺső egyeztetéseken r,ett ľészĺa teľĹiletćľt1blelĺ1s alpolgáľnresten.el.

polgánnesteľľe1.

2. A'Bizottság elrrökc nlunkájának segítésc.

Dľ. .Iulraľos Rćlbeľt Ĺigyvécl szeľzodés szcľint segítségęt nyťljtott Soós Gyoľgy elnökĺrek a
bizottsági ülések előkészítésĺĺben.l]bben a l<oľben konzultált az elnökkel a bizottság e1e
keľťrlĺiányagokrol, el(ĺterjeszÍésekľől,a bizottsági Ĺilések napirerrcĺjeirrelľ ütenrezéséľiil,
az előter.jesztésekľől ćs segítséget liyťljtott az aclott bizottsági Ĺilésc|ĺ
vé1enrćnyt
''ýilvánított
e]őkészítéséberr,segített a l3izottság elé keľülő Ĺigyek elözrtes kooľdináciÓ'iában.
SzelrréIycscn ľeszt vett a l}izottsági Ülésel<et nlegelózo sz.akmai egyeztetéseken és szakéĺĹiji
nrurrkájával segítctte azolc eľednrónyességét.
3.

A Bizottság Ülésein való ľészvétel:

ľésztvett a l3izoĺtsírg:
Dľ. .Iultaľos I{óbeľt ügyvĺĺcl szenrélycsen a Bizottsírg ęlĺrökénck kéľéséľe
2Q14, szepteirrbeľ 01. (ľeIrcles ülés)

2014. sze;ptenrbeľ 05. (renclkívtili Ĺilés)
?074, sz'ept.enrbeľ 15' (ľendes üles)

?0|4, szeptonrber 29' (ľencles Ĺilés)

- i iilésein. [elretőséget teľenrtve ezz-,el a Bizottság eln<ikénck és tagjainal< jogi ítlláspollliának
llregislrreľtetéséľe,felnreľülő kéľclé.sekés vita esetén a válasz'.aclásľa'

a Megbízó a jelen
fentickben ĺ.oglaltaknak nregfelelőerr a t'/,lľgy szeľirrti ľĺlszteljesítĺĺst
telj csí tĺĺsiigazolás al ap.j ĺin eli slrręri és el Í.o gaĺlj a'
A Megbízo a Megbízott Ügyvócli Iľoda által nrai napig clvégzett tnun]ĺa ki1bgástalansŕrgát
igĺtz'<>Lla, nrelyľe tekintette] a Meglrízott a Megbízási sz-eľzodés szcľinti szánrláiát a Megbízó
'ĺbléa Megbiz'ási szeľzőclésben Íbglaltaklral< nleg1,clelőerr lrenyíljthatia.

A
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