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A napirendi  pont  rövid  tartalma: Az  előterjesztés ellenőrzési  szaktanácsadási  tevékenység
feladat ellátására tekintettel Stotz Gyula egyéni vállalkozó megbízására tesz javaslatot.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Vagyonkezelési Osztály Iktatószám: 3942-2/2020.
Ügyintéző neve: dr. Horinka Hajnalka Ügyintéző telefonszáma: 25/544-260
Ügyintéző aláírása: 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:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: 
Leadás dátuma: 2020.02.__. Ellenőrzés dátuma:2020.02.__.
Észrevétel: Van/Nincs

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma:2020. 02. __. Ellenőrzés dátuma:2020. 02. __.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt

Egyéb megjegyzések:



Javaslat 
Stotz Gyula ellenőrzési szaktanácsadó egyéni vállalkozó megbízására

Tisztelt Közgyűlés!

Jelen  előterjesztés  javaslatot  tesz  Stotz  Gyula  egyéni  vállalkozó  megbízására  ellenőrzési
szaktanácsadási tevékenység feladat ellátására az alábbi ügycsoportokban és indokok alapján:

1. A  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  a  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi
CLXXXIX  törvény  132.§  (1)  bekezdės  j)  pontja  alapján  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  gazdálkodását  érintő  vizsgálat  lefolytatását  kezdeményezte  az  Állami
Számvevőszéknél, 2019. év decemberében. A megbízás az önkormányzat esetleges ÁSZ vizsgálatára
való felkészülésre, valamint a vizsgálat során az eljárási cselekmények támogatására egyaránt kiterjed.

2. Az  önkormányzat  hivatalában,  illetőleg  tulajdonában  (résztulajdonában)  álló  gazdasági
társaságok  működése  tekintetében  felmerült  esetleges  gazdasági  szabálytalanságok  szakértői
véleményezése  vált  szükségessé.  Amennyiben  bizonyos  szakkérdésekben  független  igazságügyi
szakértő kirendelése indokolt, az Önkormányzat igénye alapján a Megbízott szaktanácsadó javaslatot
tesz a szükséges eljárási cselekményekre, az azokhoz beszerzendő további adatokra, azok felhasználási
céljára, valamint a szakértők számára felteendő kérdések megfogalmazására. Feladata lenne továbbá az
Önkormányzat igénye szerint az eljárási cselekmények során az Önkormányzat támogatása, szükség
esetén képviselete is.

Figyelemmel arra, hogy jelen megbízás bizalmi jellegű, más szolgáltatótól nem kért be az Önkormányzat
árajánlatot.

Az előterjesztéssel mellékelt megbízási keretszerződés tervezete egyben a határozati javaslat melléklete
is. (lsd. Melléklet)

A tervezet szerint a megbízás óradíja 15.000.- azaz Tizenötezer Ft/óra + 27% ÁFA összeg lenne.

Az ügyek kiterjedt jellegére tekintettel javasoljuk az évre 2020. március 1. napjával kezdődően 750.000
Ft+Áfa  havi  keretösszeggel  számolva  összesen bruttó  9.525.000,-  Ft  éves  keretösszeget  tervezni  a
megbízásra  díjra,  valamint  dologi,  extra  ügyviteli,  esetleg  eljárási  költségekre  a  2020.  évi
költségvetésben. 

Jelen  megbízási  díjra  vonatkozóan  nincs  forrás  elkülönítve  a  költségvetésben,  ezért  arról  dönteni
szükséges.

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

Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztünk a Tisztelt Közgyűlés elé:

HATÁROZATI JAVASLAT 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűléseének

…./2020. (II.13.) határozata
Stotz Gyula ellenőrzési szaktanácsadó egyéni vállalkozó megbízásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az önkormányzat esetleges ÁSZ
vizsgálatára való felkészülésével, valamint a vizsgálat során az eljárási cselekmények támogatása
vonatkozásában, valamint az önkormányzat hivatalában, illetőleg tulajdonában (résztulajdonában)
álló gazdasági társaságok működése tekintetében felmerült esetleges gazdasági szabálytalanságok
szakértői  véleményezésével,  továbbá amennyiben adott  szakkérdésekben független  igazságügyi
szakértő kirendelése indokolt, ezzel összefüggő szaktanácsadási feladatok ellátásával, adott eljárási
cselekmények során az Önkormányzat támogatásával, szükség esetén képviseletével  Stotz Gyula
ellenőrzési szaktanácsadót (Stotz Gyula e.v.76777011-2-22, igazságügyi adó- és járulékszakértő,
okl. kriminológus, okl. adóellenőrzési, forgalmi adó-, jövedelemadó- és nemzetközi adószakértő, okl.
pénzügyi  revizor,  7634  Pécs,  Kismélyvölgy  dűlő  11/1.,  Nyilvántartási  szám:  009314,  ig.  szám:
SZ280702) bízza  meg  15.000,-  /Tizenötezer/  Ft  +  ÁFA munkaóra  megbízási  díj  ellenében  a



határozat mellékletét képező megbízási keretszerződés szerint.

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert jelen határozat 1.
pontja szerinti megbízási keretszerződés aláírására.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az 1. pontban meghatározott
megbízási  díjra  bruttó  9.525.000,-  Ft, azaz  bruttó  kilencmillió-ötszázhuszonötezer  forint
keretösszeget biztosít  a  2020.  évi  önkormányzati  költségvetésében  az  5.  melléklet
vagyonkezelési feladatok dologi kiadások sorról. 

Felelős  :   - a határozat végrehajtásáért:
                    a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                    a 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 a
szerződés alapján.

Felelős: - a határozat közléséért:
                        a polgármester
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:                        

       a vagyonkezelési osztály vezetője
       

Határidő: - a határozatnak az előkészítő osztályra érkezésétől számított 8 napon belül

5.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  az  1.  pontban  foglalt
kötelezettségvállalást  a  3.  pontban  foglaltaknak megfelelően a  2020.  évi  költségvetési  rendelet
következő módosítása során 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. február 13.          

             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. (II.13.) határozata melléklete  

MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS

ellenőrzési szaktanácsadási tevékenység elvégzésére,

amely létrejött egyrészről Dunaújváros Megyei Jogú Város, képv.: Pintér Tamás polgármester, mint
Megbízó, 
másrészről Stotz Gyula e.v. 76777011-2-22, igazságügyi adó- és járulékszakértő, okl. kriminológus,
okl. adóellenőrzési, forgalmi adó-, jövedelemadó- és nemzetközi adószakértő, okl. pénzügyi revizor,
7634 Pécs,  Kismélyvölgy dűlő 11/1.,  Telefon:  +36 70 775 80 89,  E-mail:  gystotz@gmail.com,
Nyilvántartási szám: 009314, ig. szám: SZ280702, mint Megbízott
között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

1. Megbízó  megbízza  a  Megbízottat  ellenőrzési  szaktanácsadói  tevékenység  elvégzésével
Megbízott a szaktanácsadói megbízást a jelen megbízási szerződés feltételei szerint elfogadja.

2. A megbízás az 1. pontnak megfelelően, az alábbi ügycsoportokra terjed ki:
a)  A Fejér  Megyei  Kormányhivatal  a  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi
CLXXXIX  törvény  132.§  (1)  bekezdės  j)  pontja  alapján  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  gazdálkodását  érintő  vizsgálat  lefolytatását  kezdeményezte  az  Állami
Számvevőszéknél,  2019.  decemberében.   A megbízás  kiterjed  az  önkormányzat  esetleges  ÁSZ
vizsgálatára való felkészülésre, valamint a vizsgálat során az eljárási cselekmények támogatására
egyaránt.
b) A megbízó önkormányzat hivatalában, illetőleg tulajdonában (résztulajdonában) álló gazdasági
társaságok működése tekintetében felmerült gazdasági szabálytalanságok szakértői véleményezése.
Amennyiben  bizonyos  szakkérdésekben  független  igazságügyi  szakértő  kirendelése  válik
szükségessé,  a  Megbízó  igénye  alapján  a  Megbízott  javaslatot  tesz  a  szükséges  eljárási
cselekményekre, az azokhoz beszerzendő további adatokra, azok felhasználási céljára, valamint a
szakértők számára felteendő kérdések megfogalmazására. Megbízott feladata továbbá a Megbízó
igénye szerint az eljárási cselekmények során a Megbízó támogatása, szükség esetén képviselete.

3. A Megbízó  részéről  kapcsolattartásra  és  nyilatkozattételre  jogosult  személy  a  Megbízó
képviseletére jogosult, illetőleg a Megbízó által erre írásban kijelölt személy. Megbízott minden,
nem közvetlenül  a  kapcsolattartásra  és  nyilatkozattételre  jogosult  személytől  érkező  utasítást  a
kapcsolattartásra és nyilatkozattételre jogosult személlyel egyeztetni köteles és annak jóváhagyását
kéri, mielőtt az arra vonatkozó munkát elkezdené.

4. Megbízó a megbízásban foglaltak ellátásához szükséges adatokat, iratokat, információkat a
valóságnak megfelelően, kellő időben – a Megbízott figyelmeztetése esetén pedig haladéktalanul - a
Megbízott  rendelkezésére  bocsátja.  A Megbízó  az  ügy  ellátásához  szükséges  minden  lényeges
kérdésről a Megbízottat tájékoztatni köteles.

5. A Megbízott  a  megbízást  a  Megbízó  utasításainak  és  érdekének  megfelelően  teljesíti  a
vonatkozó  jogszabályok  és  a  szakmai  szabályok  szerint.  A  Megbízott  feladata  a  szakértői
véleménye  kifejtése,  szaktanácsadás,  az  éppen  folyamatban  lévő  eljárásban  történő  személyes
megjelenése  (szakértői  megjelenés  a  hatóság  előtt,  megjelenés  bírósági  tárgyaláson,  megjelenés
más, egyeztetett ügyben).
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6. A Megbízott  tevékenységét  a  Megbízóval  időről-időre  megállapított,  valamint  az  eljárás
során kitűzött határidők szerint végzi, a határidők megváltoztatása esetén a Megbízóval előzetesen
konzultálnia kell.

7. A Megbízott vállalja, hogy a megbízási szerződés szerinti feladatellátása során tudomására
jutott információkat, mint üzleti/szakértői titkot bizalmasan kezeli, illetve őrzi, azokat kizárólag a
Megbízó  érdekében  használhatja  fel,  és  illetéktelen  személyek  tudomására  nem  hozhatja,
hozzáférhetővé nem teheti. Ennek értelmében a részére a Megbízó által átadott és birtokába került
adatokat,  információkat,  dokumentumokat  megőrzi és hozzáférhetővé nem teszi,  azokat csak az
üzleti/szakértői titokra vonatkozó szabályokban meghatározott módon és esetekben fedheti fel.

8. A  Felek  kötelezettséget  vállalnak  arra,  hogy  tartózkodnak  a  megbízás  teljesítésével
kapcsolatos  megállapításaikat  tartalmazó  publikáció  megjelentetésétől,  a  megbízás  létével,
teljesítésével kapcsolatosan az eljárásban részt vevő személyeken kívüli, harmadik személy részére
történő  mindenfajta  szóbeli,  írásbeli  információ  átadásától.  A Felek  ettől  közös  elhatározással
térhetnek el.

9. A  Felek  megállapodnak  abban,  hogy  a  Megbízó  2.  pontban  meghatározott  feladatok
ellátásáért, a Megbízott elszámolása alapján, a Megbízó által jóváhagyottan, a Megbízott részére
minden hónap 5. napjáig, az elvégzett szolgáltatások ellenszolgáltatásaként megfizeti az elszámolt
szakértői órákra eső megbízási díjat, a számla kézhezvételét követően, banki átutalással. A szakértői
óra díja 15.000,00 azaz Tizenötezer HUF/ óra + 27% ÁFA. Felmerülhetnek dologi, extra ügyviteli,
esetleg eljárási költségek, amelyeket előzetes egyeztetés és elfogadás után érvényesítünk a teljesítés
érdekében.

10. Jelen szerződés az aláírás napjától hatályos és a benne foglaltak teljesítéséig szól.

11. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., továbbá a Be., Pp. és a 2016. évi
XXIX. törvény az igazságügyi szakértőkről vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

12. A  felek  a  fenti  szerződést  elolvasták,  és  mint  akaratukkal  mindenben  megegyezőt
jóváhagyólag aláírták.

Dunaújváros, 2020. február … Pécs, 2020. február …

………………………………….. …………………………………
                    Megbízó         Megbízott
Dunaújváros megyei Jogú Város Önkormányzata       Stotz Gyula 
Képviseletében: Pintér Tamás polgármester     szaktanácsadó










