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Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017.10.19.

Javaslat az önkormányzat jogi érdekeinek érvényesítésére vonatkozó megbízásra
( Energo-Viterm Kft., Energo-Hőterm Kft.)

Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető
Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző

Meghívott: -

Véleményező bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.10.17.
a pénzügyi bizottság 2017.10.17.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.10.17.

A  napirendi  pont  rövid  tartalma: Javaslat  az  önkormányzat  jogi  érdekeinek
érvényesítésére vonatkozó megbízásra ( Energo-Viterm Kft., Energo-Hőterm Kft.)

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Vagyonkezelési Osztály Iktatószám: 26758/2017.
Ügyintéző neve: Sebestyénné dr. Tóth Judit Ügyintéző telefonszáma: 25/544-302
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása: 

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: 
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt
Egyéb megjegyzések:



Javaslat 
az önkormányzat jogi érdekeinek érvényesítésére vonatkozó megbízásra

( Energo-Viterm Kft., Energo-Hőterm Kft.)

Jelen előterjesztés javaslatot tesz arra, hogy a Dr. Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda
(1024 Budapest, Lövőház u. 39.) lássa el az Iroda által megküldött ajánlatban foglaltak szerint
az önkormányzat jogi képviseletét (1. sz. melléklet). A megbízási szerződés szerint az alábbi
feladatokat 500.000,-Ft+Áfa megbízási díjért vállalja az ügyvédi iroda:
-  jogi  tanácsadás  a  Energo-Hőterm  Beruházó,  Működtető  Kft.-vel  és  az  Energo-Viterm
Beruházó, Működtető Kft.-vel összefüggő cégjogi és egyéb kérdésekben;
-  okiratszerkesztés  az  előző  alpontban  írt  jogi  tanácsadással  és  a  lenti  jogi  képviselettel
összefüggésben;
- jogi képviselet ellátása az Önkormányzat részére Energo-Hőterm Kft. vagy az Energo-Viterm
Kft.  által  és a Energo-Hőterm Kft.-vel  vagy az Enego-Viterm Kft.-vel  szemben megindított
eljárásokban (a határozati javaslat melléklete).

Az  ügyvédi iroda szakterületei társasági és kereskedelmi jog, társaságok átszervezése és
felszámolási eljáráshoz kapcsolódó tevékenység, jogviták és peres ügyek, összeolvadások és
felvásárlások, energiajog (2. sz. melléklet). 

Az előterjesztést tárgyalta a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság, a Pénzügyi Bizottság,
valamint az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság.

A Bizottságok elnökei az előterjesztéssel kapcsolatos véleményüket a közgyűlésen, szóban
ismertetik.

HATÁROZATI JAVASLAT 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

…./2017. (X.19.) határozata
Javaslat az önkormányzat jogi érdekeinek érvényesítésére vonatkozó megbízásról

( Energo-Viterm Kft., Energo-Hőterm Kft.)

1.  Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése a Dr.  Szabó,  Kelemen és Társai  Ügyvédi
Irodát (1024 Budapest, Lövőház u. 39.) bízza meg havi 500.000,-Ft+Áfa összegű átalánydíj,
mint ügyvédi munkadíjért 2017.november 1. napjától, határozatlan időre, Dunaújváros Megyei
Jogú Város Önkormányzata jogi érdekeinek érvényesítésére. Az Ügyvédi Iroda az alábbi jogi
szolgáltatásokat látja el:
-  jogi  tanácsadás  a  Energo-Hőterm  Beruházó,  Működtető  Kft.-vel  és  az  Energo-Viterm
Beruházó, Működtető Kft.-vel összefüggő cégjogi és egyéb kérdésekben;
-  okiratszerkesztés  az  előző  alpontban  írt  jogi  tanácsadással  és  a  lenti  jogi  képviselettel
összefüggésben;
- jogi képviselet ellátása az Önkormányzat részére Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft.
vagy  az  Energo-Viterm  Beruházó,  Működtető  Kft.  által  és  a  Energo-Hőterm  Beruházó,
Működtető  Kft.-vel vagy az Enego-Viterm Beruházó, Működtető Kft.-vel szemben megindított
eljárásokban.

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  úgy  határoz,  hogy  jelen  határozat  1.
pontjában  meghatározott,  Dr.  Szabó,  Kelemen  és  Társai  Ügyvédi  Iroda  munkadíjára
1.000.000,-Ft  +Áfa,  azaz  bruttó  1.270.000,-Ft  összegben  forrást  biztosít  a  2017.  évi
önkormányzati költségvetése 5.b. Tartalékok melléklet: 24.6. Gazdasági társaságok tőkepótlási
tartaléka  előirányzati  sor  terhére,  valamint  2018.  évben  6.000.000,-Ft+Áfa,  azaz  bruttó



7.620.000,-Ft összegben forrást tervez.

3.  Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert,  hogy  jelen
határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a pénzügyi
teljesítésről, valamint jelen határozat mellékletét képező megbízási szerződés aláírására.

Felelős  : - a határozat végrehajtásáért:
                 a polgármester 

   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
            a Vagyonkezelési Osztály vezetője

a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője

Határidő:  - a határozat és a felmondás közlésére: a határozatnak az előkészítő osztálynak 
való megküldését követő 8 napon belül

       -a megbízási szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való közlését 
         követő 30 napon belül
     

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban foglalt
kötelezettségvállalást a 2. pontban foglaltaknak megfelelően a 2017. évi költségvetési rendelet
következő módosítása és a 2018. évi költségvetés tervezésekor vegye figyelembe.

  Felelős:    - a költségvetés módosításáért:
 a jegyző

    - a költségvetés módosításában való közreműködésért:
 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

 Határidő:   a 2017. évi költségvetés módosításának időpontja
        a 2018. évi költségvetés tervezésének időpontja

Dunaújváros, 2017. október 19.

            Hingyi László s.k.                                       Tóth Kálmán s.k.        
a gazdasági és területfejlesztési                    az ügyrendi, igazgatási és jogi
            bizottság elnöke                                            bizottság elnöke

                                                                                                         
                          

Pintér Attila s.k.
a pénzügyi bizottság elnöke


