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a Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2013.július 15-eĺ ülésére

Táľgy: Javaslat a Juharos Ügyvédi Iroda megbízási szerzódésének 2013. június havi teljesítés
igazo|ására

Előteľjesztő: Soós Gyĺirgy, Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elnöke
Készítettez Szervezési és Képviselői lľoda, Szabó Esztet
Leírĺí: Szabő Eszteľ

A napiľendet nyilvános Ĺilésen lehet taľgyalni.
A dönté s elfo gadás ah o z e gy szeru szav azattobb s é g szük s é ge s.

Melléklet 1 db május havi beszámoló

Tisztelt VáľosgazdáIkodási és Pénzügyĺ Bizottság!

I. Előzmények

A Budapest Főváros VIII. Keľület Józsefuáľos onkormźnyzata aYźlrosgazdálkodási és Pénz-
ügyi Bizottság 34ll20l1. (n. 02.) szźműhattrozatában megfogalmazott javaslata a|apjźn
megbina a Juhaľos Ügyvédi Irodát (továbbiakbanMegbízott), hogy aYátosgazdálkodási és
Pénzügyi Bizottság elnĺĺke, Soós Gyĺirgy ńszére tĺjrténő tanácsadói feladatokat ellássa, és
vele egyedi ügyekben egyěztessen. Tekintettel arľa, hogy a Megbízottal kötött szeľződés
2013. februĺíľ 28-aÍI megszűnt, de a MegbízoÍtkozreműködésére továbbľa is sziikség volt ja-
vasolható volt a megbízási szerz(ĺdés módosítása. A szerződés módosításét a Varosgazdálko-
dási és Pénztigyi Bizottság a18Il20I3. (II.25.) számľűhatáĺozatźnak 1. pontjábanhagyÍajővá
201-3. dęcember 31-ig.

II.Indokolás

A Megbízott feladatkörébe tartozik a bizottság fe|adat-, és hatáskĺjrébe tartoző d<intések ęlő-
készítéséhez és végreh ajtásához szĺikséges szakmai tanácsadás.

II. Tényállás

A szeruődést a Megbízott ajelen előterjesztés melléklętét képező dokumentum a|apjáĺ20l3.
június 1. és 2013. június 30. közcjtti időszakban megťelelően teljesítette, ezértjavaslom a tel-
j esítés ígazo|ás elfo gadását.



IV. Jogszabályi rendelkezések

A Budapest Fővaľos VIII. kerület Jőzsefvárosi onkormźnyzat Képviselő-testĹiletének a Jó-
zsefilaľosi onkoľmanyzat2013, évi koltségvetésľől sző|ő 9120|3. (II. 22.) önkormányzatiren-
delete 16. $ (3) bekezdés a) pontja szerint: ,'A képviselő-testület állandó bizottságainak ren-
delkpzésére ólló keret havi bruttó osszege..

a) Vórosgazdálkodási és Pénzügłi Bizottság 800 e Ft ,'

A Képviselő-testiilet és Szervei Szervezeti és Mrĺkodésí SzabáIyzatźtrő| szőIő 2512013. (V.
27.) önkormányzatí rendelet 4. számí mellékletének 1.2.15. pontja szerint ,javaslatot tesz -
a lcĺłlan rendeletben meghatćĺrozott osszeg erejéig - a feladat- és hatáskorébe tartozó döntések
előkészítéséhez és végrehajtásához szüĺ<séges esetenkénti vag/ az adott ki)kségvetési év végéig
terjedő tanócsądási tevékenység ellátására és egyéb tevékenys.égek díjazására, társadalmi
(civil) szervezetek támogatćisára, vaĺamint ezen tevékenységek teljesítés igazolásának és tá-
mo gatás ok e l s zómo l ás ának elft gadás áľ a.,,

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság I8Il2013. (II. 25.) száműhatározatźnak 1. pont-
jábanhagýa jóvá a Juharos Ügyvédi Irođa tanácsađői szerzőđésének módosítását.

V. A döntés taľtalmának ľészletes kifejtése

Javaslom, hogy a Yźlrosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság fogadja e| az e|őterjesztés mellék-
Ietét képező beszĺímolót, továbbá a Juhaľos Ügyvédi koda 2013. maľcius l-jén módosított
szetzódés, és a fent hivatkozott önkormányzati rendelkezés aIapján a polgáľmester írja a|á a

teljesítés ígazolást.

Nevezett szerzőďés 8. pontja tekintetében a teljesítés igazo|ásźtra a Vĺáľosgazđálkodási és
PénzĹigyi Bizottság javaslata a|apjźn a polgáľmester jogosult'

vI. Á. diintés célja' pénziigyi hatása

Amennyiben a VarosgazdáIkodási és Pénztigyi Bizottság elfogadja az előterjesztés mellékletét
képezo beszálrolót, nevezett szerződés alapjźln aMegbízott az elvégzett tanácsadói tevékeny-
ségéľt nettó 250.000,- Ft/hó+źĺfa, azaz kettoszázotvenezel foľint/hó+általános foľgalmi adó
megbízási díjban részesül, átutalással a teljesítésigazoIást kĺivető 15 napon beliil a Megbízott
által megadott bankszĺĺmlaszámĺa.

A'megbíz'źtsi dlj fedezete a 1110icímVPB keĺetenelőirźnyzatonbiztosított.
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Kérem a Tisztelt Bizottságot' hogy a mellékelt határozatijavaslatot szíveskedjen elfogadni!



Határozati javaslat

. . . . .. l20I3. (VII. 1 5.). számubizottsági határozat:

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogađásra a Juharos Ügyvédi lrodával kötott megbízási szerzodés teljesítés iga-
zo|ását 2013 . június 1 -j étől 2013' június 3 O-ig teľj edő időszakĺa.

2. fel.kéri a polgármestert a határozat 1. pontjában foglalt teljesítés ígazo|ás a|źńrźstra.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2013.július 26.

A dcjntés végľelrajtásátvégző szeruęzeti egység: Szervezési és Képviselői Iroda

A lakosság széles koľét érintő döntések esetén az előteľjesztés előkészítojének javaslata a
kozzététel mócljáľa: honlapon közzé kell teľrni

Budapest, 2013.július 8.

aYfuosgazdá|

xÉszÍrprrp: SzpľvpzÉsI És KÉpvĺspl-oI IRopa

LpÍRľ,ą.: Sz,q'si ESZTER g-Ą tb',;f.
PÉlĺzÜcyl nEopzpľEr ĺcÉNypI-/NEM IGÉNYEL, IGAZoLÁS :

ĺ-[-łĺ ^. tltL) (;

.ŕr\ŕ
ą ^,\ÁW", {/ 

foĺJ JÚL t] $.

A VÁRoSGAZpÁrrooÁsl És



JIJHARoS ÜGYVÉol mone"
1053 Budapest, Vámház kľt. 8. l. enr. 4.

FELJDGYzÉs ĺ'201L, MÁRCIUs 2.ÁN xoľoľr MEGBÍZÁSI sZERZolns zoĺs.
ĺÚľlus IIÁ.vI ľrunsÍľÉsÉnol

Beszámoló a Jĺĺzsefvárosi onkoľm ányzat Váľosgazdátkodási és PénzügyÍ Bizottságának
v égzett tanácsaĺlóĺ tcvókenysé gél.ő|

A Józsefvfuosi onkormányzat (székhely: 1082 Budapest, Baľoss u, 63-67, képviseli: Dr.
Kocsis Máté polgátrnesteľ), mint megbíző, és a Juhaľos Ügyvédi lroda (székhety: i053
Budapest, Yámház kľt. 8. I. em. 4. kćpviseli: clľ' Juhaľos Róbert iľodavezető iigyvéd, kamarai
nyilvántaľtási szám: 1553 adószánr: 18|14|,39.f.41bankszámlaszjm (Unicľedit Bank Zľt.):
109l800l-00000040-04270007), mint megbízott között megbízási keľetszeľzodés
(továbbiakban: Megbízási szerződés) jott létľe Józsefváľosi onkoľm:tnyzat
Vaľosgazdalkodási és Pénzügyi Bizottság melletti szakértoi ĺěladatok, valamint a Bizottság
elnökének munkája segítésére, amely szeľződést a Bizottság 256/2012 (II.29.) sz.
hatarozatźxal jóvahagyott. A megbízás táľgyában amegbízó részóľőlutasítás adásáľajogosult:
Soós Gyöľgy elnök'

Megbízott Ügyvédi Iľoda munkavégzése a Bizottság megalakulásátĺil folyam atos, azĹigyvédi
iľodát képr'iselő dľ. Jtihaľos Róber1 ügyvéĺi ;l bízottsági tiléseken jelen van, az ott tlíľgyalt
napĺľendekből felkészül. Jogviszonya, és utasításai alapjan a nrunkát a Bizottság 201t.
máľcius 02-án hozott határozata a|apján íblyaniatosan látja el.

A megbízott Ügyvédi ]ľoda a szerződésben meglratáľozott feladatokat azalábbiak szęľint látta
el:

1' A Bizottság munkájäiak előkészítése

Dľ. Juharos Róbeľt tigyvéd szeméIyesen eliáľva részt vett aŻ. a|ćhbi Bizottsági tilések
eiőkészítésében:

2013.június 03.
20l3. június l0.
2013.június 17.
2013.június 24'

Ebben a körben áttekintette és véleményezte
előteľjesztőkkel, belső egyeztetéseken vett
polgámesteľľel.

a Bizottság elé keľülő anyagokat, konzultált'az
ľészt a tęľületéľt felelős alpolgáľmesteľľel,



2. A Bizottság elnöke mtmkájának segítése'

Dľ. Juhaĺos Róbeĺ ügyvéd szeľződés szeľint segítséget nyrijtott Sois György elnöknek a
bizottsćęi ülések előkészítésében. Ebben a köľben koľrzultált az elnökkel a bizottság elé
keriilő anyagokľól, eloteľjesztésekľol, a bizottsági ülések napiľendjeinek ĺitemezésérb|,
véleményt nyilvánított az elote{esztésekľől és segítséget nyújtott az adott bizottsági ülések
előkészítésében, segített a Bizottság elé keľülő ügyek előzetes koordinációjában'
Személyesen ľészt vett a Bizottsági Ü1ésęket megelőző szakmai egyeztetéseken és szakértői
munkájávď segítette azok eľedményességét.

3. A Bizottság Ülésein való ľészvétel:

Dľ. Juhaľos Róbeľt ügyvéd személyesen a Bízottság elnökének kéľéséľe részt vett a Bizottság:

2013,június 03'
2013. jrĺnius 10.

2013.június l7.
20|3.június 24.

- ei tilésein, lehetőséget teľemtve ez,ze| a Bizottság elnökének és tagjainak jogi álláspontjának
megismeľtetésére, felmeľülő kéľdések é s vita esetén a v tlaszadéĺsr a.

A fentiekben ťoglaltaknak megfelelőerr a taľgy szeľinti ľészteljesítést a Megbíző a jelen
teljesítési igazolás ďapján elismeľi és elfogaclia.
A Megbízó a Megbízott Ügyvédi Iroda tt|ta| mai napig elvégzett munka kifogástalanságát
igazolja, melyre tekintettel a Megbízott a Megbízásí szęľződés szęrinti szam|áját a Megbíző
fel é ą Megbízási szeľződé sben fo gl altaknak megfelelóen benyúj thatj a.

Budapest, 2013,07.01.
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