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a Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság z0t3.június 10.eĺ iilésére

Tárgyz Javaslat a Juharos Ügyvédi Iroda megbizási szerződésének 20|3. május havi teljesítés
igazo|ására

Előterj esztő : S oó s György, Y áľ os gazđálkodási és Pénzügy i Bízottság elnöke
Készítette: Szervezési és Képviselői lroda, SzabőEsztet
Leíró: Szabó Eszteľ

A napirendet nyilvános ülésen lehet targyalni.
A dĺjnté s elfo gadás ah o z e gy szeru szav azat1obb s é g sztiks é ge s.

Melléklet: 1 db május havi beszámoló

Tisztelt Yáľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság!

A Budapest Fővaľos VIII. kerĹitet Józsefuĺírosi onkormányzat Képviselő-testiiletének a Jó-
zsefuaľosi onkormanyzat2013, évi költségvetésről sző|ő 9l2OI3. (II. 22,) oĺlkormányzatircn-
delete 16. $ (3) bekezdés a) pontja szerint: ,'A képviselő-testiilet állandó bizottságainak ren-
delkezésére álló keret havi bruttó ôsszege:

a) a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 800 e Ft ,,

A Képviselő-testülęt és Szervei Szewezeti és Miiködési SzabáIyzatnő| szőLő 2512013. o/.
27 .) onkormányzatí rendelet 4. szćtr.rÍĺ mellékletének 1.2.I5. poĺrtja szerint ,javaslatot tesz -a kĺilan rendeletben meghatórozott Ósszeg eľejéig _ afeladat- és hatáskarébe tartozó dantések
előkźszítéséhez és végrehajtásához szülrséges esetenkénti vagy az adott lcöltségvetési év végéig
terjedő tanácsadási tevékenység ellótására és egléb tevékenységek díjazására, tórsadalmi
(civil) szeľvezetek támogatására, valamint ezen tevékenységek teljesítés igazoĺásának és tá-
mogatások elszámolásának eIfu gadósára',,

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság I81l20|3 (II. 25.) számuhattrozatźnak 1. pont-
jábarlhagyta jóvá a Juharos Ügyvédi Iroda 34|l20I1 (il. 02.) száműhatźrozatban elfogadott
tanácsadói szeruőđésének módosítástt. Megnevezett szerződés teljesítés igazolásźra a Vaľos-
gazdáIkodźlsi és Pénziigyi Bizottságjavaslataalapjźnapolgiírmester jogosult.

A szerződést a megbízott a jelen előtefiesztés mellékletétképező dokumentum alapjĺĺn 2013.
május 1 . és 201 3. május 3 1 . kĺjzötti időszakban megfelelően teljesítette.

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



Határozati javaslat

. . . . . . l20l3. (VI. 1 0.). számt bizottsági hatáĺozat..

A Vĺírosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1. javasolja elfogadásra a Juharos Ügyvédi Irodávď kötött megbízási szerzoďés teljesítés iga-

zolásátz}I3. május l-jétől 2013. május 30-ig terjedő időszakľa.

2. fe|kéri a polgáľmestert a határozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazoIás a|áírására.

Felelős: polgármester
Hataridő: zll3.június 21.

A döntés végrehajtásátvégzó szewezeti egység: Szervezési és Képviselői Iľođa

A lakosság széles kĺjľét érintő döntések esetén az eloterjesztés előkészítőjének javaslata a
kozzétételmődjaru: honlapon kozzé kell tenni

Budapest, 2013.június 4.
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JUHARoS ÜGYvÉoI IRoDA
1053 Budapest,Yálllház kľt. 8. I. em.4.

FELJEGYzÉs ĺzll|',nĺÁncrus z.Áľ roľoľľ lĺEGp;ĹZ^sI SZERZouÉs 20t3.
nĺÁľus HAvI TELJESÍTľsľnol

Beszámoló a JőzseÍválrosi onkoľmányzatVárosgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottságának
v égzetttanácsadóĺ t"*k.oységéről

A Józsefuarosi onkormźnyzat (székhely: 1082 Budapest, Baľoss u. 63-67. képviseli: Dr'
Kocsis Máté polgármester), mint megbíző, és a Juharos Ügyvédi Iroda (székhely: 1053

Budapest, váÍnhazkľt. 8' I. em.4. képviseli: dr. Juhaĺos Róbeľt irodavezeto ügyvéd, kamaľai
nyilvantaľtási szám: |553 adőszĺám: 181l4|39-2-4tbankszám1aszźlm (Unicredit Bank Zrt.):
10918001-00000040-04270007), mint megbízott kĺjzcjtt megbízźtsi keretszerződés
(továbbiakban: Mregbízź.si szeruőďés) jött létre Józsefuaľosi onkormźnyzat
Yáĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság melletti szakértői feladatok, valamint a BizoÍtság
elnĺjkének munkája segítóséľe, amely szeruodést a Bizottság 25612012 (I|.29.) sz.
hatźrozatátval jővahagyott. A megbízástźlrgyźban amegbíző részétő| utasítás adásaru jogosult:

Soós György elnök.

Megbízott Ügyvédi Iroda munkavégzése a Bizottság megalakulásátől folyamatos, azĺjgyvéđi
iľodát képviselő dr. Juhaľos Róbeľt ügyvéd a bizot1sźtgi iiléseken jelen van, az ott tźrgyalt
napirendekből felkészĹil. Jogviszonya, és utasításai aLapjan a munkát a Bizottság 20Il.
maľcius}z-aÍIhozotthatáĺozataa|apjánfolyamatosanlátjae|.

A megbízott Ügyvédi Iroda a szeruődésben meghatźltozott feladatokat az alábbiak szerint|átta
el:

1. A Bizottság munkájanak előkészítése

Dr. Juhaľos Róbeľt tigyvéd személyesen eIjźttva tésń. vett az a|ábbi Bizottsági ülések
előkészítésében:

2013. május 06.
2013. május 13.

20|3. május 21. (rendkívĹili tilés)
2013. májusZ7.

Ebben a köľben áttekintette és véleményeńe aBizottság elé kertilő anyagokat, koĺlzll|tźit az
előterjesztőkkel, belső egyeztetéseken vett részt a tertiletéľt felelős alpolgrĺľmesterľel,
polgáľmesteľľel.



2. ABizotĺság elnĺike mrnkájrának segítése.

Dr. Juharos Róbeľt ügyvéd szerződés szerint segítséget nyťljtoft Soós Gyöľgy elnöknelc a
bizottsági tĺlések előkészítésébęn. Ebben a köľben konzuttált az elndkkel a bizottság elé
kerülő anyagokľól, el.őte1jesztésekľőI, a bízottsági iilések napirendjeinek titemezéséľől,
véIeményt nýlvánított az előteĺjesztésekről és segítséget nyujtott. az aÄott bizottsági tilésęk
előkészítésében, segített a Bizottsĺíg elé kerülő üg'yek előzetes kooľdinációjában'
Személyesen ľészt vętt a Bizottsági Ülésękęt megelőző szakmai egyeztetéseken és szakérkíi
munkáj ávď segítette azok eredrnényességét.

3. A Bizottság Üléseinvaló ľészvétel:

Dľ. Juhaľos Róbert ügyvéd személyesen a Bizottság elnökének kéréséľe ľészt vett a BizotÍság:

2013. május 06.
2013, május 13'
20l-3, május 21. (rendkívtili ülés)
20|3, május 28.

. ei ülésein" lehetőséget teľemtve ezzel a Bizottság elnökénpk és tagjainak jogi áltáspontjanak
megismeľtetésére; felmeľiilő' kéĺdések és vita esetén ä válaszadásra'

A fentiekben foglattakĺrak megfelelően a ttxgy szeľinti ľészteljesítést a Megbízó a jelen
tetjesítésiigazolásalapjanelismeľiéselfogadja.
A Megbízó a lv[egbízott Üg5'védi lľoda által maí napig elvégze,tt, munka kifogastalanságĺĺt
ígazo|11a, melyĺe tekintęttel a Megbízott a Megtízási szeľződés szeľiíti számlźĄáĺt a Meg'bízó
fęLé aMegbízasí szeľződésben foglaltaknak megfelelően benyrijthatja.

tsudapest,2013. 06. 03.
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