
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2020.01.23.

Javaslat a Kummer Ügyvédi Iroda megbízására az UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zrt-vel
a dunaújvárosi Jégcsarnok és a dunaújvárosi sportingatlanok üzemeltetésre, illetve a

Dunaújvárosi Élményfürdő üzemeltetése és hasznosítása szolgáltatási koncesszió keretében
létrejött koncessziós szerződés további jogi sorsával összefüggő jogi feladatok, valamint

egyéb jogi feladatok ellátására vonatkozóan

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

Előkészítő: Dr. Horinka Hajnalka ügyintéző
Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 

Meghívott: Dr. Kummer Ákos ügyvéd, Kummer Ügyvédi Iroda 

Véleményező     bizottságok:  
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság                               2020.01.16.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                                         2020.01.16.

A napirendi  pont  rövid  tartalma: Az  előterjesztés a  Kummer  Ügyvédi  Iroda (székhely:  8000
Székesfehérvár, Piac tér 12-14. III. em. 323., dr. Kummer Ákos ügyvéd) megbízására, különösen az
UNISZOL-Létesítménygazdálkodási  Zrt-vel  a  dunaújvárosi  Jégcsarnok  és  a  dunaújvárosi
sportingatlanok üzemeltetésre, illetve a Dunaújvárosi Élményfürdő üzemeltetése és hasznosítása
szolgáltatási koncesszió keretében létrejött koncessziós szerződés további jogi sorsával összefüggő
jogi feladatok ellátására, továbbá jogi képviselet ellátására személyiségi jogok megsértése miatti,
illetve  sajtó-helyreigazítás  eljárásokban,  az  Önkormányzat  médiával  való  kapcsolattartása,
kommunikációja,  az Önkormányzat  által  üzemeltetett  médiatartalmak működtetése,  szerkesztése
körében, valamint egyéb jogi feladatok ellátásra tesz javaslatot.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Vagyonkezelési Osztály Iktatószám: 1473-1/2020.
Ügyintéző neve: dr. Horinka Hajnalka s.k. Ügyintéző telefonszáma: 25/544-260
Ügyintéző aláírása:dr. Horinka Hajnalka s.k. Igazgató/osztályvezető aláírása: dr.Vántus Judit s.k.

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:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:Salamonné Pintér Mónika s.k.
Leadás dátuma: 2020.01.13. Ellenőrzés dátuma:2020.01.13.
Észrevétel: Van/Nincs
II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma:2020. 01. 13. Ellenőrzés dátuma:2020. 01. 14.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt
Egyéb megjegyzések:



Javaslat 
a Kummer Ügyvédi Iroda megbízására az UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zrt-vel a
dunaújvárosi Jégcsarnok és a dunaújvárosi sportingatlanok üzemeltetésre, illetve a

Dunaújvárosi Élményfürdő üzemeltetése és hasznosítása szolgáltatási koncesszió keretében
létrejött koncessziós szerződés további jogi sorsával összefüggő jogi feladatok, valamint

egyéb jogi feladatok ellátására vonatkozóan

Tisztelt Közgyűlés!

Jelen előterjesztés javaslatot tesz a Kummer Ügyvédi Iroda (székhely: 8000 Székesfehérvár, Piac tér
12-14. III. em. 323., dr. Kummer Ákos ügyvéd) megbízására az alábbi ügyben és indokok alapján.

Az  önkormányzat  jogi  képviseletének  ellátása  szükséges  különösen  az  UNISZOL-
Létesítménygazdálkodási  Zrt-vel  2019.  augusztus  16-án  a  dunaújvárosi  Jégcsarnok  és  a
dunaújvárosi  sportingatlanok  üzemeltetésre  vonatkozóan,  illetve  2019.  augusztus  21-én  a
Dunaújvárosi  Élményfürdő  üzemeltetése  és  hasznosítása  szolgáltatási  koncesszió  keretében
létrejött koncessziós szerződés további jogi sorsával kapcsolatos eljárásokban, különös tekintettel
az  UNISZOL-Létesítménygazdálkodási  Zrt-vel  a  szerződés  további  sorsát  illető  egyezségi
tárgyalásokban  való  részvételre,  peren  kívüli,  illetve  peres  eljárásokra,  továbbá  jogi  képviselet
ellátására  személyiségi  jogok  megsértése  miatti,  illetve  sajtó-helyreigazítás  eljárásokban,  az
Önkormányzat médiával való kapcsolattartása, kommunikációja, az Önkormányzat által üzemeltetett
médiatartalmak működtetése, szerkesztése körében, valamint  egyéb jogi feladatok ellátásra tesz
javaslatot.

Fentieken felül indokolt a jogi tanácsadás, szükség esetén személyes konzultáció biztosítása az
Önkormányzat részére a közgyűlés működésével, az ott napirendre kerülő témák, előterjesztések
jogi  vonatkozásaival  kapcsolatban,  valamint  az  önkormányzat  jogvitás  eljárásaiban  jogi
koordinációs feladatok ellátása, amely kiterjed különösen az adott ügyben megbízott ügyvédekkel,
más jogi vagy egyéb szakértőkkel való konzultációra, az önkormányzat által meghatározott keretek
között megbízási és egyéb szerződések megkötésében való közreműködésre.

Figyelemmel arra, hogy jelen megbízás bizalmi jellegű, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII.  törvény 9.§ (8)  da) pontja  alapján a törvényt  – ha a beszerzés tárgya szolgáltatás
megrendelése – nem kell alkalmazni abban az esetben, ha ügyvéd által ellátott  jogi képviselet
bírósági,  választottbírósági,  hatósági,  békéltetői  vagy  közvetítői  eljárásban,  valamint  az  ehhez
kapcsolódó, ügyvéd által nyújtott jogi tanácsadás.

Az Ügyvédi  Iroda mellékelte  a megbízási  szerződés tervezetét,  ami  az  előterjesztés,  egyben a
határozati javaslat melléklete is. (lsd. Melléklet)

A tervezet szerint a megbízás havidíja 650.000,- Ft, azaz hatszázötvenezer forint + 27% Áfa,
határozott  időre,  2020.  február  1.  napjától  2020.  április  30.  napjáig,  ez  alapján  bruttó
2.476.500,- Ft  szükséges tervezni a megbízásra díjra a 2020. évi költségvetésben mindösszesen. 

Az ügyvédi megbízás ellátására vonatkozóan nincs forrás elkülönítve a költségvetésben, ezért arról
dönteni szükséges, azaz a 2020. évi költségvetésben tervezni kell.

Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság és a határozati
javaslatot  elfogadásra  javasolja  a  Közgyűlésnek.  Az  előterjesztést  tárgyalta  az  Ügyrendi,
Igazgatási és Jogi Bizottság és közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta.



HATÁROZATI JAVASLAT 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
…./2020. (I.23.) határozata

a Kummer Ügyvédi Iroda megbízásáról az UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zrt-vel a
dunaújvárosi Jégcsarnok és a dunaújvárosi sportingatlanok üzemeltetésre, illetve a

Dunaújvárosi Élményfürdő üzemeltetése és hasznosítása szolgáltatási koncesszió keretében
létrejött koncessziós szerződés további jogi sorsával összefüggő jogi feladatok, valamint

egyéb jogi feladatok ellátására vonatkozóan

1.  Dunaújváros Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  úgy  határoz,  hogy  az  UNISZOL-
Létesítménygazdálkodási  Zrt-vel  a  dunaújvárosi  Jégcsarnok  és  a  dunaújvárosi  sportingatlanok
üzemeltetésre,  illetve  a  Dunaújvárosi  Élményfürdő  üzemeltetése  és  hasznosítása  szolgáltatási
koncesszió keretében létrejött koncessziós szerződés további jogi sorsával összefüggő jogi feladatok
ellátásával, továbbá jogi képviselet ellátásával a személyiségi jogok megsértése miatti, illetve sajtó-
helyreigazítás eljárásokban, az önkormányzat médiával való kapcsolattartásával, az Önkormányzat
által  üzemeltetett  médiatartalmak működtetése, szerkesztése körében  az Önkormányzat hivatali
munkatársainak  jogi  tanácsadás  nyújtásával,  jogvitás  eljárásaiban,  egyéb  jogi  koordinációs,  jogi
tanácsadási feladatok ellátásával  a Kummer Ügyvédi Irodát (székhely: 8000 Székesfehérvár, Piac
tér 12-14. III. em. 323., dr. Kummer Ákos ügyvéd) bízza meg  650.000,- Ft, azaz hatszázötvenezer
forint + 27% Áfa havi megbízási díj ellenében, 2020. február 01. napjától 2020. április 30. napjáig
terjedő határozott időre a határozat mellékletét képező ügyvédi megbízási szerződés szerint.

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert jelen határozat 1.
pontja szerinti, az ügyvédi iroda által előkészített megbízási szerződés aláírására. 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az 1. pontban meghatározott
ügyvédi megbízási díjra bruttó 2.476.500,- Ft, azaz bruttó kétmillió-négyszázhetvenhatezer-ötszáz
forint összeget biztosít a 2020. évi önkormányzati költségvetésében.

 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 2020. évi költségvetés tervezésekor
vegye  figyelembe,  egyben  felhatalmazza  a  polgármestert  a  döntéssel  összefüggő
kötelezettségvállalás teljesítésére. 

 Felelős:   -a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
                    a polgármester 
                 - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
                     a vagyonkezelési osztály osztályvezetője 

          - a költségvetés tervezéséért:
              a jegyző



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

             
Határidő:    a 2020. évi önkormányzati költségvetés tervezésének időpontja

Dunaújváros, 2020. január 23.

           
             Tóth Kálmán s.k.                                   

a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési                 
   bizottság elnöke és 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi
            bizottság elnöke                



MELLÉKLET
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése

                                                    ../2020. (I.23.) határozata melléklete  

ÜGYVÉDI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
székhely: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-2.

adószám: 15727000-2-07
képviseletében: Pintér Tamás polgármester mint megbízó

(továbbiakban: Megbízó)

másrészről pedig a
Kummer Ügyvédi Iroda

székhely: 8000 Székesfehérvár, Piac tér 12-14. III. em. 323.
adószám: 18503168-2-07

képviseli: dr. Kummer Ákos ügyvéd
mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott)

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

Szerződés tárgya

1.1. Megbízó  a  jelen  okiratban foglalt  feltételek  szerint  megbízást  ad  a  Megbízott  részére  ügyvédi
szolgáltatások nyújtására. A Megbízott a megbízást elfogadja.

1.2. A jelen megbízási szerződés nem kizárólagos jellegű.

1.3. Megbízott vállalja, hogy a rábízott feladatokat a hatályos magyar anyagi és eljárási jog szabályai és
legjobb tudása szerint látja el, eljárása során figyelembe veszi Megbízó egyedi szempontjait is.

1.4. A Megbízott a jelen szerződés szerinti tevékenységét a megbízó érdekeinek figyelembe vételével, a
Megbízó  utasításai  szerint,  a  megbízás  keretein  belül  eljárva  köteles  ellátni.  Abban  az  esetben,
amennyiben a Megbízó a megbízott részére szakszerűtlen vagy célszerűtlen utasítást ad, a megbízott őt
köteles  erre  figyelmeztetni,  és  az  utasítást  csak  akkor  köteles  teljesíteni,  ha  a  felhívást  követően a
Megbízó azt számára írásban megerősítve kifejezetten fenntartja. 

1.5. A megbízási szerződés teljesítése, a feladatok ellátása érdekében a Megbízott valamennyi ügyvéd
tagja és ügyvédjelöltje, illetőleg egyéb helyettese jogosult eljárni. A Megbízott jogosult továbbá a jelen
szerződés  szerinti  tevékenysége  ellátásához  saját  költségén  teljesítési  segédet  igénybe  venni.  A
teljesítési segéd kiválasztásában a Megbízó a Megbízottat nem korlátozza, és a Megbízottnak ebben a
tekintetben bejelentési kötelezettsége sincsen a Megbízó felé, a teljesítési segéd személyéről és az ő
megbízásának kereteiről azonban a szükséges mértékben köteles a Megbízót tájékoztatni. 

1.6. Megbízó  kijelenti,  hogy  az  egyes  ügyek  teljesítés  érdekében  a  szükséges  dokumentumokat,
adatokat a megfelelő időben a Megbízott rendelkezésére bocsátja, illetőleg valamennyi - az adott üggyel
kapcsolatban - birtokában lévő releváns információról Megbízottat előzetesen tájékoztatja.

1.7. A megbízás tárgyát képezi különösen:



- jogi tanácsadás,  szükség esetén személyes konzultáció biztosítása a Megbízó részére a megbízó
közgyűlésének működésével, az ott napirendre kerülő témák, előterjesztések jogi vonatkozásaival
kapcsolatban;

- Megbízó  jogvitás  eljárásaiban  jogi  koordinációs  feladatok  ellátása,  amely  kiterjed  különös
tekintettel  az  adott  ügyben  megbízott  ügyvédekkel,  más  jogi  vagy  egyéb  szakértőkkel  való
konzultációra,  a  Megbízó  által  meghatározott  keretek  között  megbízási  és  egyéb  szerződések
megkötésében való közreműködésre;

- a Megbízó, továbbá azon személyek és szervek vonatkozásában, akikre nézve a megbízó utasítást
ad,  jogi  képviselet  ellátása  személyiségi  jogok  megsértése  miatti,  illetve  sajtó-helyreigazítás
eljárásokban,  a  Megbízó  médiával  való  kapcsolattartása,  kommunikációja,  a  Megbízó  által
üzemeltetett médiatartalmak működtetése, szerkesztése körében a Megbízó hivatali munkatársainak
jogi tanácsadás nyújtása;

- Megbízó  jogi  képviseletének  ellátása  az  UNISZOL-Létesítménygazdálkodási  Zrt-vel  2019.
augusztus  16-án  a  dunaújvárosi  Jégcsarnok  és  a  dunaújvárosi  sportingatlanok  üzemeltetésre
vonatkozóan,  illetve  2019.  augusztus  21-én  a  Dunaújvárosi  Élményfürdő  üzemeltetése  és
hasznosítása szolgáltatási koncesszió keretében létrejött koncessziós szerződés további jogi sorsával
kapcsolatos  eljárásokban,  különös  tekintettel  az  UNISZOL-Létesítménygazdálkodási  Zrt-vel  a
szerződés további sorsát illető egyezségi tárgyalásokban való részvételre, peren kívüli, illetve peres
eljárásokra.

1.8. Rögzítik a felek, hogy az 1.7. pontban rögzítettek kivételével a megbízás tárgyát kifejezetten nem
képezi jogi képviselet ellátása egyedi eljárásokban. 

1.9. A Megbízott  köteles a jelen szerződés szerinti tevékenységéről a Megbízót igény szerint,  rövid
határidőn belül értesíteni. 

Felek kapcsolattartása

Megbízó és Megbízott munkatársai személyesen, telefonon, e-mail útján tartanak kapcsolatot, minden
külön időbeli és formai megkötöttség nélkül.

Megbízott munkafeladatait saját időbeosztása szerint, de mindig a Megbízó elvárásaihoz rugalmasan
igazodva látja el.

2.3. Felek rögzítik, hogy a közöttük jelen szerződés alapján létrejött jogviszony fennállásának hatálya
alatt a Felek részéről történő kapcsolattartásra és a teljesítések igazolására a következő személyt jelölik
ki:

Megbízó  részéről: dr.  Vántus  Judit  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri  Hivatal,
vagyonkezelési osztályvezető, tel.25/544-226, mobil.:20 984-39-42 e-mail:vantus@pmh.dunanet hu

Távollétében:  Engyel  László  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri  Hivatal,
vagyonkezelési osztályvezető helyettes, tel. 25/544-302, e-mail: engyel@pmh.dunanet hu

Megbízott  részéről: dr.  Kummer  Ákos  ügyvéd,  tel.:  22/500-734,  mobil:  20/562-77-72,  e-mail:
kummer-ugyved@t-online.hu. 

A kapcsolattartó a kapcsolattartás lebonyolítása érdekében egyéb segítőket is igénybe vehet, azonban
ezek személyét köteles a Megbízottal előzetesen írásban ismertetni.

Díjazás 

mailto:kummer-ugyved@t-online.hu


Megbízott  díjazását  a  felek  havi  650.000,-  Ft,  azaz  hatszázötvenezer  forint  +  27% Áfa  összegben
állapítják meg, amelyen felül a Megbízott semmilyen további költségtérítésre nem tarthat igényt azzal,
hogy  amennyiben  valamely,  jelen  szerződés  szerinti  feladat  ellátása  olyan  különleges  szakértelmet
igényel, amellyel a Megbízott nem rendelkezik, úgy ezen feladat ellátási költségei tekintetében a felek
külön megállapodása az irányadó. Így különösen a Megbízó viseli a hivatalos eljárások során felmerülő
külön  jogszabály  alapján  fizetendő,  illetve  lerovandó  díjakat,  a  céginformáció,  a  földhivatali
információ, valamint az egyéb szolgáltatások díját, szakértői, fordítási, és egyéb hasonló költségeket.
Megbízott ezeket a költségeket csak kifejezett vállalása esetén köteles megelőlegezni.

3.2. Megbízott további költségek megtérítésére kizárólag abban az esetben jogosult, amennyiben ezt a
Felek az adott ügy ellátására vonatkozó eseti megbízásban egymással egyezően kikötik. 

3.3. A tárgyhavi munkadíjról a Megbízott tárgyhónapot követő hónapot követő 5. munkanapig köteles
számlát  kiállítani.  A Megbízó  köteles  a  megbízási  díját  a  Megbízott  által  szabályszerűen  kiállított
számla kézhezvételét követő 15 napon belül átutalással kiegyenlíteni, a Megbízott Budapest Bank Zrt.
Székesfehérvári Fiókjánál vezetett, alábbi számú bankszámlájára: 

10102952-02193300-01003002

3.4. A Felek rögzítik, hogy súlyos szerződésszegésnek minősül a Megbízó részéről a szabályszerűen
kiállított számla megfizetésével való, 5 (öt) munkanapot meghaladó fizetési késedelem. 

3.5. A Felek rögzítik, hogy a Megbízott a jelen szerződés alapján, az általa az 1.1 pontban rögzített
feladatok ellátásáért jelen szerződés alapján leghamarabb 2020. február 1. napjától jogosult Megbízó
felé számlát kiállítani.

3.6. Kifejezetten rögzítik a felek, hogy amennyiben a jelen szerződés 1.7. pontjában rögzített feladatok
közül az UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zrt-vel megkötött szerződések kapcsán további feladatok
nem  merülnek  fel,  úgy  a  megbízási  díj  további  mértékének  tekintetében  egymással  további
tárgyalásokat folytatnak. 

4. A szerződés időtartama, megszűnése

4.1. A jelen szerződés határozott időre, 2020. április 30. napjáig jön létre a felek között.

4.2. A jelen szerződést jogosult a Megbízó azonnali hatállyal, a Megbízott 15 napos felmondási idővel
megszüntetni.  A  Megbízott  akkor  jogosult  a  jelen  szerződés  azonnali  hatályú  felmondással
megszüntetni, amennyiben a Megbízó valamely kötelezettségét súlyosan megszegi. 

4.3. A  jelen  megbízási  szerződés  megszűnése  nem  érinti  a  Megbízónak  a  Megbízott  szerződés
megszűnésének  napját  megelőzően  teljesített  tevékenysége  ellenértékének  megfizetése  iránti
kötelezettségét.

5. Titoktartás

5.1. Rögzítik  a Felek,  hogy a jelen szerződés teljes tartalma nyilvános,  és a Megbízott  kifejezetten
ragaszkodik ahhoz, hogy a Megbízó azon a felületen, ahol a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a
nyilvánosságra hozandó ügyleteit közzé kell tennie,  a Megbízó az aláírását követően haladéktalanul
annak teljes, Felek mindegyike által aláírt szövegét tegye közzé.

5.2. A Megbízottat  mint  ügyvédet  törvény  eltérő  rendelkezése  hiányában  titoktartási  kötelezettség
terheli  minden  olyan  adat,  tény,  körülmény  vonatkozásában,  amelyről  a  jelen  szerződés  szerinti



feladatainak teljesítése során szerez  vagy szerzett  tudomást,  amely kötelezettsége a  jelen  szerződés
megszűnését  követően  is  fennmarad.  A jelen  pontban  rögzített  titoktartási  kötelezettség  kiterjed  a
Megbízott valamennyi alkalmazottjára és teljesítési segédjére is. Ezen titoktartási kötelezettség alól csak
a Megbízott és kizárólag írásban adhat felmentést.

5.3. A Megbízó a jelen szerződésben kifejezetten felmentést ad a Megbízott részére a jelen szerződés
megkötésének  körülményei,  illetve  az  annak  keretében  ellátandó  feladatok  vonatkozásában  a  sajtó
részére történő nyilatkozattétel kapcsán.

6. Adatvédelmi rendelkezések

6.1. A Felek  vállalják,  hogy  a  jelen  szerződés  teljesítése  során  a  másik  fél  által  számukra  átadott
személyes  adatokat  kizárólag  a  megbízás  teljesítéséhez  szükséges  mértékben,  az  ott  meghatározott
feladatok teljesítésének céljából  használják fel,  és a másik fél  kifejezett,  előzetes,  írásban megadott
hozzájárulása nélkül, továbbá jogszabályi felhatalmazás hiányában azokat nem hozzák nyilvánosságra. 

6.2. A felek  jogosultak  a  másik  szerződő  féltől  a  jelen  megbízási  szerződés  teljesítése  érdekében
tudomásukra  jutott  személyes  adatokat  tárolni.  illetve  azokat  a  célhoz  kötött  adatkezelés  elvének
megfelelően a jelen szerződés teljesítésével összefüggő célra felhasználni és továbbítani. 

6.3. Vállalják a Felek, hogy a jelen megbízás teljesítése körében az adatkezeléssel kapcsolatos előírások
betartásáért az érintettekkel szemben maguk felelnek, és a másik féltől tudomásukra jutott személyes
adatok kapcsán harmadik személy által érvényesített igények alól egymást mentesítik.

7. Záró és vegyes rendelkezések

7.1. A Felek  rögzítik,  hogy  a  jelen  szerződés  módosítása  kizárólag  írásban,  közös  megegyezéssel
lehetséges.  A szóbeli  megállapodás,  a  szóban tett  nyilatkozat  a  jelen szerződés módosítása körében
érvénytelennek tekintendő.

7.2. A Felek a  jelen szerződésből eredő vitás kérdéseiket  elsősorban tárgyalások útján kísérlik  meg
rendezni.  A  tárgyalások  sikertelensége  esetére  a  jogvita  elbírálására  hatáskörtől  függően  a
Székesfehérvári Járásbíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

7.3. A Megbízott a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja
alapján kijelenti és szavatolja, hogy átlátható szervezetnek minősül, ennek megfelelően az átláthatósági
nyilatkozatát a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg átadja a megbízó részére, melynek megtörténtét a
Megbízó a jelen szerződés aláírásával elismeri és nyugtázza. 

7.4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a mindenkor hatályos magyar jogszabályok, így
különösen az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény, továbbá a Ptk. szabályai az
irányadók. 

7.5. A Felek a jelen szerződést elolvasták,  azt közösen értelmezték,  és mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. 

Dunaújváros, 2020. január …

………………………………….. …………………………………
                    Megbízó         Megbízott
Dunaújváros megyei Jogú Város Önkormányzata Kummer Ügyvédi Iroda
Képviseletében: Pintér Tamás polgármester Képviseletében: dr. Kummer Ákos ügyvéd










