Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019.10.31.
Javaslat ügyvédi Iroda kiválasztására a Dunaújváros MJV Önkormányzata 100%-os
tulajdonában lévő társaságok átvilágítására és egyéb jogi feladatok ellátására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Előkészítő: Dr. Kaja Edit ügyintéző
Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető
Meghívott: Véleményező bizottságok:
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

2019.10.30.
2019.10.30.

A napirendi pont rövid tartalma: Javaslat a három ajánlat közül ügyvédi iroda kiválasztására és
megbízására a Dunaújváros MJV Önkormányzata 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaságok
átvilágításával összefüggő jogi feladatok ellátására
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Vagyonkezelési Osztály
Ügyintéző neve: Dr. Kaja Edit
Ügyintéző aláírása:

Iktatószám: ….../2019.
Ügyintéző telefonszáma: 25/544-214
Igazgató/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:
Törvényességi észrevétel:
Amennyiben van:

Ellenőrzés dátuma:
Van/Nincs

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:

egyszerű/minősített

A tárgyalás módja:

Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések:

Javaslat
ügyvédi Iroda kiválasztására a Dunaújváros MJV Önkormányzata 100%-os tulajdonában lévő
társaságok átvilágítására és egyéb jogi feladatok ellátására

Tisztelt Közgyűlés!
A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 100%-os tulajdonában álló gazdasági
társaságok átvilágítása és egyéb jogi feladatok ellátására vonatkozóan az önkormányzat három
árajánlatot kért be.
1) Dr. Bajáky és Társa Ügyvédi Iroda (székhely: 1027 Budapest, Kandó K. u. 4. 1/3.) (1. sz.
melléklet) ajánlata
- ügyvédi munkadíj: 30.000.-Ft (Harmincezer forint)+ÁFA/ munkaóra,
- útiköltség: 1.500.-Ft (Egyezerötszáz forint) +ÁFA/ megtett kilométer
2) Dr. Nagy Tamás Ügyvédi Iroda (székhely: 1094 Budapest, Tompa u. 12. IV. 1.) (2. sz. melléklet)
ajánlata:
- ügyvédi munkadíj: 38.000.-Ft (Harmincnyolcezer forint) + ÁFA/ munkaóra,
- utazási költség: 1.800.-Ft (Egyezernyolcszáz forint) +ÁFA/ megtett kilométer
3) Dr. Szatai Tibor egyéni ügyvéd (székhely: 1162 Budapest, Gusztáv u. 151.) (3. sz. melléklet)
ajánlata:
- ügyvédi munkadíj: 35.500.-Ft (Harmincötezerötszáz)+ ÁFA/munkaóra
- útiköltség: 1.900.-Ft (Egyezerkilencszáz forint) +ÁFA
Az ügyvédi megbízás ellátására vonatkozóan nincs forrás elkülönítve a költségvetésben, ezért arról
dönteni szükséges.
Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság, valamint az
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság.
A Bizottságok elnöke az előterjesztéssel kapcsolatos véleményét a közgyűlésen, szóban ismerteti.
HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…./2019. (X.31.) határozata
ügyvédi Iroda kiválasztására a Dunaújváros MJV Önkormányzata 100%-os tulajdonában lévő
társaságok átvilágítására és egyéb jogi feladatok ellátására
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Dunaújváros Megyei Jogú
Város Önkormányzata 100%-os tulajdonában lévő DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. és a DKKADunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. átvilágításával és egyéb jogi feladatok
ellátásával a……………………. Ügyvédi Irodát (székhely: ……………………) bízza meg ………
Ft+ÁFA/ munkaóra és ……………..Ft+ÁFA útiköltség/megtett kilométer megbízási díjért.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert jelen határozat 1.
pontja szerinti, az ügyvédi iroda által előkészített megbízási szerződés aláírására az Ügyrendi,
igazgatási és jogi bizottság véleményének kikérése mellett.
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz , hogy az 1. pontban meghatározott
ügyvédi munkadíjra és költségekre bruttó 5.000.000,-Ft, azaz bruttó Ötmillió forint
keretösszegben forrást biztosít a 2019. évi önkormányzati költségvetése 5. b. melléklet általános
tartalék előirányzat során.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
Vagyonkezelési Osztály vezetője
a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra történő megérkezésétől
számított 8 napon belül
- a megbízási szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való közlését követő 30
napon belül
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen határozat
alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a pénzügyi teljesítésről.
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban foglalt
kötelezettségvállalást a 3. pontban foglaltaknak megfelelően a 2019. évi költségvetési rendelet
következő módosítása során vegye figyelembe.
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
a polgármester
- a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
a vagyonkezelési osztály osztályvezetője
- a költségvetés módosításáért:
a jegyző
- a költségvetés módosításában való közreműködésért:
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő: a 2019. évi költségvetés módosításának időpontja

Dunaújváros, 2019. október 31.

Tóth Kálmán s.k.
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési
bizottság elnöke és
az ügyrendi, igazgatási és jogi
bizottság elnöke

