Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuaľos onkoľmányzat Képviselő-testtiletének

Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság
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Yárosgazdálkodási

és Pénzügyi Bĺzottság 20|3.

január 28.ai üléséľe

Táľgy: Javaslat a Juharos Ügyvédi Iroda megbízási szerzódésének 2OI2. december havi teljesítés
igazo|ástľa

Előteľjesztő: Soós Gyĺlrgy, Vĺíľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság elnĺjke
Készítette:Szervezési és Képviselői Iľoda
Leíró: Szabó Esńer

A napirendet nyilvános rilésen lehet taľgyalni.
A dönté s e l fo g adás áh o z e gy szeru szav azattobb
Melléklet: 1 db fiavaslat teljesítésigazolásra)
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Budapest Főviíľos VIII. keľület lőzsęfvárosi onkoľmtnyzat Képviselő-testtiletének a Józsefuáľosi onkoľmányzat 2OI2, évi költségvetéséről sző|ő 7l2O12. (I.21.) ĺinkormźnyzatí
rendelete 14. $ (2) bekezdése szeľint a20I2. évben aYźrosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság saját felhasznáIású keľete havi bľuttó 800 eFt.

A

Képviselő-testtilet és Szervei Szęrvęzeti és MűkĺidésíSzabá|yzatfuő| sző\ő 1912009. (V.
06.) számú rendelet 45. s (4) bekezdésének 3. pontjának p/ alpontj a szerint aYárosgazdálkodási és PénzngyíBizottság javaslatot tesz
a külön rendeletben meghatźtrozott ĺisszeg erejé- előkészítéséhezés végrehajtásához szúkséges
ig - a feladat- és hatásköľébe tartoző döntések
esetenkénti vagy az adott költségvetési év végéigterjedő tanácsadási tevékenysége||átására és
egyéb tevékenységekďíjazásaľa, taľsadalmi (civil) szewezetek tétmogatására, valamint ezen
tevékenységek teljesítés igazo|ásĺának és támogatások elszámolásanak elfogadásaľa.

AYátosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 256120|2 (II,29.) számthatźtrozatábanhagyta
jővá a Juharos Ügyvédi koda34tl2011 (III. 02.) számiłhatározatban elfogadott tanácsadói
szeruőđésénekmódositását. MegnevezeÍt szerzóđésteljesítés igazo|ásfua aYárosgazdálkodási
é s P énzügy i B ízottságj avas l ata aLapj án a p o I gáľm e ster j o go s ult'

A

szeruődést a megbízott a jelen előteľjesztés melléklet ét képezo dokumenfum a?apján 2OÍ2.
december I. és 2012. december 3 1. közötti időszakban megfelelően teljesítette.

Kéľema Tisztelt Bizottságot, hogy a męllékelt hatźttozatijavaslatot szíveskedjen elfogadni!
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.,...'l20I3.

(I. 28.).

Hatáľozati javzs|at

számí bizottsági

határozat..

A VaľosgazďáLkođási és PénzügyiBizottságúgy dönt, hogy
l. javasolja elfogadásra a Juharos Ügyvédi lrodávalkotött megbízási szerzođésteljesítés igazolźsź.łz}Iz.december l-jétől 2012. december 3l-ig terjedő iđószakĺa.
2. fe|kéri a polgármestert a hattlrozat 1. pontjában foglalt teljesítésigazo|ás aláításáta.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataľidő: 2013' febľuár 8.

A

döntés végľehajtásźtvégzőszervezeti egység: Szeľvezési és Képviselői Iroda

A lakosság

széles köľét érintő döntések esetén az elotefiesztés előkészítójénekjavas|ata a

kozzétételmődjára: honlapon kozzé kell tenni

Budapest, 20|3 . január 22.
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1053 Budapest,Y ámházkľt. 8. I. em. 4.

FELJEGYaÉ,S

ľlĺncĺus2.ÁN lĺoľÖľľTvffiGBizAsl sZERZopns

^20I.1.DE CEMBER HÁ.vI TELJE

SÍTnsnnol

zoĺz.

Beszámoló a JĺózsefvárosÍ onkorm ányzntYárosgazdálkodási és PénziĺgyiBizottságának
v égzett tanácsadĺói tevékenységéľőĺ

A

Józsefvaľosi onkormanyzat (széIłhely: 1082 Buđapest,Baľoss u. 63-67. képviseli: Dľ.
Kocsis Máté polgĺármester), mint megbíző, és a Juharos Ügyvédi Irođa(széktrely: 1053
Budapest, Vĺímházkľt. 8. I. em. 4. képviselí: dr. Juhaľos Róbert irodavezető iigyvéĄ kamaľai
nyilvantartasi szám: 1553 ađőszlím:1811413g-}-4tbankszámlaszźlm (Unicľedit Bank Zrt.):
10918001-00000040.04270007), mint megbízott közott megbízási keľetszerződés
(továbbiakban: Megbizási szerződés) jött létľeJózsefüaľosi onkormanyzat
Városgazdálkodási és PéĺlzugyiBizoÍ1sĘ mellętti szakéľtői feladatok, valamint a Bizottság
.
elnĺikénekmunkája segítéséľe,amely szerzódést a Bizottság 256/2aI2 (II.29.) sZ.
hátźlrozatáva7 jóvź:hagyott. A megbizás tőrgyában amegbíző részétőLutasítás adásáľa jogosult:
Sois György elnök'
Megbízott Üg1véđiIľoda munkavégzéseaBizottság megalakulásátói folyamatos, az iigyvédi
,todát
képviselő dr: Juhaĺos Róbeľt ügyvéd a bizottsági ülésęken jelen van, az ott targya|t
napírendekből felkészĹil' Jogviszonya, és utasításai ďapjan a munkát a Bizottsőg 20II.
mĺáľcius02-afl hozoÍthattrozataalapjĺĺnfolyamatosanlátjael.

A

megbízott. Ügyvédi Iroda a szerzőđésbenmeghataro zott feLaďatokat az ďábbiak szennt |tĺtfia

el:
1.

A Bizottság munkájĺínak elokészítése

Dr. Juharos Róbeľt ĺigyvédszemélyesel eljźnva részt vett az altbbi Bizottsági iilések
előkészítésében:

zlIz.december 05.
2012. december 12..
2012. decembeľ 17.

Ebben a kĺjľbenáttekintettę és véleményezte a Bizottság eié kerülő anyagoka| konzu|tćlk az'
előteľjesztőkkel, belső egyeztetéseken vett ĺészta területért felelős alpolgármesterrel,
polgármesteľľei
2. ABizottság elnÔke munkájának segítése.

Dľ. Juharos Róbert ügyved szeĺződés szeĺint segítséget nylijtott Soós Gyöŕgy elnoknek a
bízottsági ülések előkészítésében.Ebben a köľben konzultált az elnökkel a bizotlsĘ e|é
kerĹilő anyagokľól, előterjeszĺésekĺől, a bizottsćęi tilések napiĺenđjeinekiĺtemezéséről,

véleménýnyilvanított az előteľjesztésekľől és segítségetnyrijtott az ađoĹtbizottságiiilések
előkészítésében,segített a Bizottság elé keľĺiló ĺigyek előzetes koordinációjában.
Személyesen részt vett a Bizottsági Üléseket megelőző szakmai egyeztetéseken és szakértői
munkáj ával segítette azok eredményességét.
3. A.Bizottság ÜIéseínvďó részvétęl:

ľésztvętt a Bizottság:
Dr.. Juharos Róbeľt ügyvéđszemélyesen a Bizottság elnĺjkének kéľésére

f072. dęcęmbęr 05.
2012. december 12.

2012. đecęmbe'ĺ17,
- ei Ĺilésein, lehetőséget teremtve ezzęl' a Bizottság elnökének és tagjainak jogi álláspontjának
megismeľtetéséľe,felmerülő kérdésekés vita esetén avá|aszaďésa.

A

fentiekben foglaltaknak megfelelően a tfugy szeľinti részteljesítésta Megbíző a jelen
teljesítésiigazoIás ďapjan elismeri és elfogađja.
A Megbíző a Megbízott Ügyvédi Iľoda á]tď mai napig elvégzett munka kífogástďanságát
igazolja, melyre tekintettei aMegbízott aMegbízćsi szeruődés szerinti száłnlájéÉaMegbiző
felé a Megbízási szeľződésben foglaltaknak megfelelöen benyťljthatja.

Budapest,2013. 01. 03.
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