
FEDŐLAP

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018.07.12.

Javaslat az önkormányzat és a DVG Zrt. jogi képviseltével megbízott Szabó, Kelemen
és Társai Ügyvédi Iroda megbízási szerződésének módosítására

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 2018.07.11.
a pénzügyi bizottság 2018.07.11.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018.07.11.

A napirendi pont rövid tartalma: Javaslat az önkormányzat és a DVG Zrt. jogi képviseltével
megbízott  Szabó,  Kelemen  és  Társai  Ügyvédi  Iroda  megbízási  szerződésének
módosítására,  tekintettel  a  megnövekedett  munkaórára,  megemelkedett  díjazásra,  és  az
utasítási jog kiterjesztésére.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Vagyonkezelési Osztály
Iktatószám: 569/2017.
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 és a DVG Zrt. jogi képviseltével megbízott Szabó, Kelemen és Társai

Ügyvédi Iroda megbízási szerződésének módosítására

DMJV  Közgyűlésének 633/2017.(IX.28.)  határozata alapján  az  önkormányzat  a Szabó,
Kelemen  és  Társai  Ügyvédi  Irodát (1024  Budapest,  Lövőház  u.  39.)  bízta  meg  az
önkormányzat  és  a  DVG  Zrt.  jogi  képviseletével  havi  800.000,-Ft+Áfa  összegű  ügyvédi
munkadíjért (1. sz. melléklet). Az Iroda az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:
- jogi tanácsadás a DVCSH 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 és a DVG Zrt. részére a DVCSH Kft. által és a
DVCSH Kft.-vel szemben megindított eljárásokban

Az Iroda  kéri  a  megbízási  szerződés  módosítását  az  alábbi  változások  miatt  (2.  sz.
melléklet):
- a tényleges munkavégzés az időbecslés másfélszeresét is meghaladta és az időráfordítás a
következő hónapokban várhatóan ennél is jóval magasabb lesz;
-  a  megbízási  szerződésben  utasítás  adására  -szigorúan  értelmezve-  csak  a  megbízó
önkormányzat  jogosult,  azonban  a  sűrűsödő  taggyűlésekre  és  az  ezeken  jogellenesen
meghozott társasági határozatok megtámadásának szükségességére figyelemmel szükséges,
hogy a DVG Zrt. Igazgatósága vagy Elnök-vezérigazgatója is jogosult legyen utasítást adni.

Az Iroda megküldte a szerződés tervezetét, mely alapján a munkaóra havi 40 óráról 70 órára,
a megbízási díj nettó 800.000,-Ft-ról nettó 1.500.000,-Ft-ra emelkedik, valamint az utasítási jog
kiterjesztésre kerül a DVG Zrt. Igazgatóságára és az Elnök-vezérigazgatóra.

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

Bizottságok véleménye:

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

HATÁROZATI JAVASLAT 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

…./2018. (VII.12.) határozata
 az önkormányzat és a DVG Zrt. jogi képviseltével megbízott Szabó, Kelemen és Társai

Ügyvédi Iroda megbízási szerződésének módosításáról

1.  DMJV Közgyűlésének 633/2017.(IX.28.)  határozata  alapján  az  önkormányzat  a  Szabó,
Kelemen  és  Társai  Ügyvédi  Irodát  (1024  Budapest,  Lövőház  u.  39.)  bízta  meg  az
önkormányzat  és  a  DVG  Zrt.  jogi  képviseletével  havi  800.000,-Ft+Áfa  összegű  ügyvédi
munkadíjért. Az Iroda az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:
- jogi tanácsadás a DVCSH 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 és a DVG Zrt. részére a DVCSH Kft. által és a
DVCSH Kft.-vel szemben megindított eljárásokban

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az 1. pontban hivatkozott



megbízási  szerződést  módosítja  aszerint,  hogy  a  munkaóra  havi  40  óráról  70  órára,  a
megbízási díj nettó 800.000,-Ft-ról nettó 1.500.000,-Ft-ra emelkedik 2018. július 1. napjától,
valamint  az  utasítási  jog  kiterjesztésre  kerül  a  DVG  Zrt.  Igazgatóságára  és  az  Elnök-
vezérigazgatóra.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Szabó, Kelemen és
Társai  Ügyvédi  Iroda többlet  munkadíjára 4.200.000,-Ft  +Áfa,  azaz bruttó 5.334.000,-Ft
összegben forrást biztosít a 2018. évi önkormányzati költségvetése általános tartalék soron.

4.  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  módosítás
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
     

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban foglalt
kötelezettségvállalást a 3. pontban foglaltaknak megfelelően a 2018. évi költségvetési rendelet
következő módosításakor vegye figyelembe.

  Felelős:    - a költségvetés módosításáért:
 a jegyző

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

 Határidő:   a 2018. évi költségvetés módosításának időpontja
       

Dunaújváros, 2018. július 12.

            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


