
Budapest Főváros VIII. kerületlőzsefuáros onkormányzat Képviselő-testületének
Váľosgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság

ELOTERJESZTES

a Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság 20|2. december 17-ei ülésére

Tárgy: Javaslat aYźłrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság tevékenységéhez szükséges tanácsadói
tevékenysé g e||áńźsár a vonatkozó me gb ízás i szerződések mó dos ítására

Előteľjesztő: Soós Gyöľgy, aYárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság elnöke
Készítette: Szervezési és Ügyviteli Iroda
Leíľĺó: Szabó Eszter

A napiľendet nyilvános iĺlésen lehet tárgyalni.
A donté s elfo gad ás ah o z e gy szetu szav azattöbb s é g s züks é ge s.

Melléklet: 3 db (megbizási szeruodés módosítás)

Tisztelt Yáľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

A Budapest Fővaľos VIII. Keriilet Józsefuáľosi onkormányzat Képviselő-tęstület és Szeľvei
Szewezeťĺ és Mfüödési SzabáIyzatárő| sző|ő - I9l2009' (V. 06.) ĺinkormányzati ľendelet 45. $
(4)bekezdésének 3. pont p) alponda szerint aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javas-
|atot tesz - a kĹĺlĺjn rendeletben meghattrozott összeg erejéig _ a feladat- és hatáskörébe tar-
tozó dcintések előkészítéséhez és végrehajtásához szükséges esetenkénti vagy az adott költ-
ségvetési év végéíg terjedő tanácsadási tevékenységeL|átására és egyéb tevékenységekdíjazá-
saľa, társadalmi (civil) szewezetek tźlmogatásźtra, valamint ezen tevékenységek teljesítés iga-
zolásźnak é s támo gatás o k el számo l ás ának e|fo gadásáĺ a.

A20I3' évi átmeneti gazdá|kodásról szőIő 6412012. (XIJ. 13.) önkormźnyzati rendelęt 5. $ b)
pontja szeľint: ,,a 20]3' évi koltségvetési koncepcióban meghatározott polgármesteri, alpol-
gármesteri, bizottsági keretek éves osszege 90%-a ]/]2 részének biztosításáľa. Az osszeg a
tisztség eĺlátásóhoz, a bizottság munkájához' a dontéshozatal elősegítéséhez szül<séges ta-
nácsadói tevékenységek díjazására, a tisztségviseĺők munkamegosztósához kapcsolódó terüle-
tek egyéb kakségeire használható fel.,'

Tekintettel arra,hogy a Juhaĺos Ügyvédi Irođáva|, Kardos-EľdődiZsoltta| valamint Teszźrsz
Károllyal kötött tanácsadói szetződés 2012. december 3 1-én megszúnik , de a Nevezettek köz-
reműködésére továbbra is sziikség van, javasolható az érintettekkel a megbízási szerzođés
módosítása 2013, február 28-ig.

Fenti éľvek és jogszabźtlyhelyek alapjánkérem a Tiszelt Bizottságot, hogy támogassa a meg-
bizási szerző dések mó do sítását.



Határozati javaslat

.12012. (xI. 17.). szźlmű bízottságihatározat:

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja a polgármestemek _ figyelemme| a2013. janufu l-jén hatálybaLépó átmeneti
gazdáIkodásľól szóló 6412012' (XII.13.) önkormányzatírenđelęt 5. $ b) pontjában fog-
laltakĺa - tanácsadói tevékenység ellátasaravonatkozó megbízási szerztĺdés módosítá-
sat 2013. január 1-jével és annak megkötését Juharos Ügyvédi Irodával 20|3. február
2,8-íg, nettó 106.300,- Ft/hó + AFA, azazĺętő egyszázhatezer-háromszázforintlhő +

AFA megbízási dť1ért.

javasolja a polgármestemek _ figyelemmeI a20I3.januaľ |-jéĺhatáIyba lépő átmenęti
gazđá|kodásľólszóló 6412012. (XII.13.) önkoľmányzatirende|et 5. $ b) pontjában fog-
laltakra - tanácsadói tevékenys ég e|Iátásara vonatkoző megbízćtsi szerződés módosítá-
sát2013.januaľ l-jével és annak megkötését Kardos-Erdődi ZsolttaIZUl3. februfu 28-
ig, bruttó 21I.500,- Ft/hó, azaz kettőszáz-tizenegyezer-otszáz forintlhő megbízási dí-
jért.

javasolja a polgaľmesteľnek _ figyelemmel a20I3. januźr l-jéĺhatá|ybalépő átmeneti
gazđá|kodásrólszóló 6412012. (XII.13.) ĺinkormányzati ľendelet 5. $ b) pontjában fog-
laltakľa - tanácsadói tevékenység e||átására vonatkoző megbízási szerzodés módosítá-
sát2013.január 1-jével és annak megkötésétTeszźltsz Káľollyal 2013. februaĺ 28-ig,
bruttó 126.000,- Ft/hó, azaz százhuszonhatezer forint/hó megbizási đíjért.

felkéri a polgáľmestert az I.,2. és 3. pont szeľinti megbizási szerzgdés módosítások
a|áirására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. december 31.

A döntés végrehajtásátvégző szervezetí egység: Szervezési és Ugyviteli Iľoda
A lakosság széles köľét érintő dcintések esetén az e|őterjesztés előkészítőjé javastatą a
kozzététe| módjára: honlapon kozzé kell tenni (

Budapest, 2012. december 6.

aYárosgazđźi es i Bizottság
elnöke

2.

3.

4.
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MEGBÍZÁsI SZERZolÉs ľĺónosÍľÁs

Amely létrejött egyÉszro| Budapest Főváros VIII. keľület Józsefváľosi Onkormányzat
(képviseli: Dr. Kocsis Máté polgáľmesteľ, székhely: 1082 Budapest, Baľoss u. 63 _ 67.,

totzsszám: 7357ĺ5, adőszźlm: 15735715-2-42, statisztikai számje|: 157357T5-841I-32I-0I,
számlevezető neve: Magyarországi YoIksbank Zrt., szźmiaszáma: 14100309-10213949-
0 1 000006) Megbiző (továbbiakban: MegbÍzĺó),

másrészről Juhaľos Ügyvédi Iľoda (székhely: 1053 Budapest' Vámházl<rt.8. 1. em. 4.;

ađőszźlm:I8II4I38-2-4I, képviseletében: dľ. Juharos Róbert tigyvéd) Megbízott
(továbbiakban: Megbízott)

egyĹittesen a x'elek kozött az a|thbi feltételekkel:

1,. Felek rogzítik, hogy 201,1. máĺcius 2. és 2012, decembeľ 31. közott iđőszaka
megbízási szerződést kötöttek, melyben Megbiző megbína Megbízottat a
Yźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elnöke részére történő tanácsadói feladatok
el|tĺtásával,abizottsá,gelnĺ jkévelegyezteteÍtügyekben.

2. Az 1. pontban megjelolt megbízási szerzódés 7. pontjában foglalt hataĺidő aZ

alábbiakra vá|tozik:

,'Felek jelenmegbízási szerzódésthatározott időľe kötik,20I]'. maľcius 2' napjáva|Iép
hatá|yba és 2013 ' február 28-ig szőI.,,

3. Az 1 . pontban megiel o|t megbízási szerződés 8. pontja az aiźhbiakszeľint módosul:

,,Szerződő fe\ek nettó ]06.300,- Ft +áfa / hó, azaz nettó százhatezer-háromszáz foľint
+ áĺtalános forgalmi adó / hó asszeg{Í átalány megbízási díjban állapodnak meg,

melyet Megbízó a Megbízott számlája ellenében a teljesítés igazolós követően átutal az
Ügyvédi lroda banl<számĺájóra. Teljesítés igazolására a Poĺgármester jogosult a
Bizotts ág j av asl ata aĺapj án.,,

4. Felek rogzítík, hogy az 1. pontban megjelĺllt megbízási szerzodés további pontjai
v áIto zat|anul maradnak.

5. JeIeĺ szeruődés módosítás 2013. január I. napjátőI hatályos.

Szerzódo felek jelen szerzodést elolvastfü, érte|mezték, és mint akaľatukkal mindenben
megegyezőt4pé|danybaĺ jóvźhagyőIagírtakaIá.

Budapest, 2012. decembeľ.

Budapest Főváľos VIII. kęľület
Józsefu ĺĺľo si onkorm tny zat

képviseletében
Dr. Kocsis Máté

po1gáľmester
Mesbíző

Juhaľos Ugyvédi Iroda
képviseletében

dr. Juhaľos Róbeľt
ügyvéd

Megbízott



Jogi szempontból ellenj egyzem:
Rimán Edina

jegyzo
nevében és megbízásából

đr.Mésztr Erika
aljegyző

Fedezet: a 2013. évi átmeneti gazdáIkodásról
ľendelet 5. $ b) pontja aIapjźnbiztosított.

pénzügyileg ellenj egyzem :

Paľis Gyulĺíné
p énzügyi ugy o sztźllyv ezető

szőIő 6412012. (XII. 13.) önkoľmáĺyzati



MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉs uónosÍľÁs

Amely létrejött egyrészrőI Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuáľosi onkormányzat
(képviseli: Dr' Kocsis Máté polgármester, székhely: 1082 Budapest, Baľoss u.63 _ 67.,
torzsszám: 735715, adőszám 15735715-2-42' statisďikai számjel: 15735715-8417-32I-0I,
szám\evezető nevę: Magyaroĺszági Yolksbaĺ.lk Zrt', szátm|aszźtma: 14100309-10213949-
0 1 000006) Megbíző (továbbiakban: Megbízĺó),

másrészľő1Kaľdos.ErdődiZsolt(1akóhely:.........'adőszźlm:
hely, idő: ..., TB torzsszám: . .....) Megbízott (továbbiakban: Megbízott)

együttesen a Felek kozott az a|ábbi feltételekkel:

1. Felek rcgzít1k, hogy 2011. marcius 2, és 2012. december 31. kozott iďősza|ga
megbízási szerződést kötöttek, melyben Megbíző megbína Megbízottat a
Yáĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elnoke részére töľténő tanácsadói feladatok
ellćtźlsźĺval,abizottságelnökévelegyeztetetttigyekben.

2. Az 1. pontban megjelölt megbízási szerzodés 4, poĺtja az a|ábbiak szeľint móđosul:

,,Megbízó a jelen szerződés 1. pontjóban meghatározott feladatok elvégzéséért bľuttó
2]].500'- Ft/hó, aząz bruttó kettőszóz-tizeneg/ezer-otszáz forint/hó megbĺzási díjat

fizet átutalóssaĺ a teljesítésigazolást kovető I5 napon bel.ül Megbízott ,....... Banĺĺľlál
vezetett ...,...' számú banlrszámlájára' Teljesítés igazolásóľa a Polgármester jogosult
a Bizottság javaslata alapján.,,

3. Az 1. pontban megjelölt megbizási szerzőďés 5. pontjában foglalt hatfuidő az
alábbía\<ĺavźitoz1k:

,,Felek jelen megbízási szerződést határozott időľe kailk, 20]]. március 02. napjával
lép hatályba és 20]3. február 28-ig szóI.',

4. Felek rögzítik, hogy az 1. pontban megjelölt megbízási szerzőđés további pontjai
v á|tozatlarul l maradnak.

5. Jelen szeľződés módosítás 2013. januáľ I. napjátő| hatályos.

Szerzóđó felek jelen szerződést elolvasták, érte|mezték. és mint akaratukkal mindenben
megegyezőt4péIdányban jőváhagyőIagírtákaIá.

Budapest, 201,2. december ...

Budapest Főváros VIII. keľĹilet

Józsefu árosi onkorm ány zat

képviseletében

Dr. Kocsis Máté

polgármesteľ

Megbíző

Kardos-Eľdődi Zsolt

I|legbízott



Jogi szempontból ellenj egyzem :

Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásából

dľ. Mészáľ Erika
aljegyzo

Fedezet: a 2013. évi átmeneti gazdáIkodásról
rendelet 5. $ b) pontja alapjźnbiztosított.

pénzt.igyileg ellenj egyzem:

Paľis Gyulané
p énzijgy ĺ :jgy o sńáIyv ezető

sző|ő 6412012. (XII. 13.) önkoľmányzati



MEGBÍZÁSI SZERZÓDÉs ľ,ĺooosÍľÁs

Amely létrejött egyrészrőI Budapest Főváros VIII. kerůilet Jĺózsefuárosi Onkormányzat
(képviseli: Dľ. Kocsis Máté polgármesteľ, székhely: 1082 Budapest, Baľoss u. 63 _ 67.,

torzsszám: 735715, adőszám: 15735715-2-42, statisztikai szźtmje|: 15]35]15-84II-321-0I,
számlęvezető neve: Magyarországi Yolksbar.lk Zrt., szźmiasztrna: 14100309-10213949-
0 1 000006) Megbízó (továbbiakban: Megbízó),

másľészről Teszársz Károly (takóhely: ....,aďőszám: ...... ..., születési hely,
idő: .. ., TB törzsszttm: . ... . .) Megbízott (továbbiakban: Megbízott)

egyĹittesen a Felek kozott az a|ábbi feltételekkel:

I. Felek rogzitik, hogy 2012. máľcius I. és 2012. december 31. kĺjzött időszalĺľa
megbízási szerződést kötöttek, melyben Megbiző megbína Megbizottat a

Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elnĺjke részéte történő tanácsađói feladatok
e||ttásáv aI, a b izotts ág e lnĺjkével e gy eztetett ü gyekb en.

2. Az 1. pontban megjelĺi|t megbízási szerzodés 4, pontja az alábbiak szeľint módosul:

,,Megbízó a jeĺen szerződés I. pontjában meghatórozott feladatok elvégzéséért bruttó
]26.000.- Ft/hó, azaz bruttó százhuszonhatezer forint/hó megbízási díjat fizet
átutalással a teljesítésigazolóst kaveő 15 napon beĺul Megbízott .'.'.''. Banlcľlál
vezetett .'. '...' számú banlrszámlájára. Teljesítés igazolásáľa a Polgármester jogosult
a Bizotts ág j avaslata aĺapj án.',

3. Az 1. pontban megjelölt megbizási szerződés 5. pontjában foglalt hataľidő az
alábbiakĺa vá|tozik

,,Feĺek jelen megbízási szeľződést határozott időre kafik, 20]2' március 0]. napjával
Iép hatólyba és 20] 3' február 28-ig szól.,'

4. Felek rogzítík, hogy az 1. pontban megjelölt megbízźlsi szerződés további pontjai
v áIto zat|anul maľadnak'

5. Je|eĺszetződés módosítás 2013. január 1. napjától hatályos.

Szeruődő felek jelen szerzodést elolvasták, értelmezték. és mint akaľatukkal mindenben
megegyezőt4pé|đányban jóvĺáhagyőIagírtákalá'

Budapest, 2012. december .

Budapest Főváros VIII. kerület

Józsefuárosi Önkormányzat

Teszársz Kĺároly

Megbízott

képviseletében

Dľ. Kocsis Máté

polgĺármester

Megbíző



Jogi szempontból ellenj egyzem:
Riman Edina

jegyző
nevében és mesbízásából

dľ. Mészar Erika
aljegyzo

Fedezet: a 2013. évi átmeneti gazđźikodásról
rendelet 5. $ b) pontja a|apjánbiztosított.

pénzügyileg ellenj egyzem:

Páris Gyuláné
p énzigy i ü gyo sztál y v ezető

szőIő 6412012. (XII. 13.) önkormźnyzati


