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Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 119/2020. (II.13.)
határozata és Stotz Gyula ellenőrzési szaktanácsadóval fennálló megbízási szerződés

módosítására 

Előadó: Dr. Vántus Judit osztályvezető
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető

dr. Horinka Hajnalka ügyintéző

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

Az előterjesztés rövid tartalma: Az előterjesztés Stotz Gyula ellenőrzési szaktanácsadóval
szaktanácsadási tevékenység feladat tárgyában kötött megbízási szerződés és  Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  119/2020.  (II.13.) határozata
módosítására tesz javaslatot.

Az előterjesztés előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Jogi és Vagyonkezelési Osztály Iktatószám: 1193-3/2021.
Ügyintéző neve: dr. Horinka Hajnalka Ügyintéző telefonszáma: 25/544-260
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
Amennyiben van:

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

           

Egyéb megjegyzések:



Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Jogi és Vagyonkezelési Osztály
2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. 
Telefon: (25) 544-260
Száma: 1193-3/2021.
Ügyintéző: dr. Horinka Hajnalka

Tárgy: Javaslat Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése
119/2020.  (II.13.)  határozata és  Stotz Gyula ellenőrzési szaktanácsadóval fennálló
megbízási szerződés módosítására 

Tisztelt Polgármester Úr!
                       
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  119/2020. (II.13.) határozatában úgy dön-
tött, hogy  az önkormányzat esetleges ÁSZ vizsgálatára való felkészülésével, valamint a
vizsgálat során az eljárási cselekmények támogatása vonatkozásában, valamint az önkor-
mányzat hivatalában, illetőleg tulajdonában (résztulajdonában) álló gazdasági társaságok
működése tekintetében felmerült esetleges gazdasági szabálytalanságok szakértői véle-
ményezésével, továbbá amennyiben adott szakkérdésekben független igazságügyi szak-
értő kirendelése indokolt, ezzel összefüggő szaktanácsadási feladatok ellátásával, adott
eljárási cselekmények során az Önkormányzat támogatásával, szükség esetén képvisele-
tével  Stotz Gyula ellenőrzési szaktanácsadót (Stotz Gyula e.v.76777011-2-22, igazság-
ügyi adó- és járulékszakértő, okl. kriminológus, okl. adóellenőrzési, forgalmi adó-, jövede-
lemadó- 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.(a határozat és a szerződés az előterjesztés mellékletei).

Jelen javaslat Stotz Gyula ellenőrzési szaktanácsadóval szaktanácsadási tevékenység fel-
adat tárgyában kötött megbízási szerződés módosítására tesz javaslatot; egyfelől a meg-
bízási óradíj mérséklése, másfelől a számla kifizetésének határideje vonatkozásában. 

1.) A javaslat alapján a megbízási óradíj a jelenlegi 15.000,- /Tizenötezer/ Ft + ÁFA/  ösz-
szegről 7.500,- /Tizenötezer/ Ft + ÁFA/munkaóra összegre változna.

2.) Ezen felül a hatályos keretszerződésben nincs konkrétan meghatározva az, hogy a
megbízó önkormányzat a szakértői megbízási díjat a számla kézhezvételét követően mi-
lyen határidővel fizesse meg. A szerződés azt határozza meg, hogy a megbízott részére
minden hónap 5. napjáig szükséges fizetni a Megbízott elszámolása alapján, a Megbízó
által  jóváhagyottan,  azonban a számla benyújtása és  a  kifizetés  közti  határidőt  nem
konkretizálja. Tekintettel arra, hogy a megbízott elszámolását Polgármester Úrnak jóvá kell
hagynia, amire kellő határidőt szükséges biztosítani, javasoljuk, hogy a megbízó által kiál-
lított számla kézhezvételétől számított 15 napon belül kerüljön a szakértői díj megfizetés-
re, így ebben a vonatkozásban a szerződés kiegészítése szükséges.

Szükséges továbbá a 119/2020. (II.13.) közgyűlési határozat módosítása is, mert an-
nak 1. pontja tartalmazza a megbízási óradíj összegét. A módosított szövegrészben ez
már nem szerepel.

  



Fentiek  alapján  kérjük  a  Tisztelt  Polgármester  Úr  állásfoglalását  a  határozattervezet,
valamint annak mellékletét képező szerződés vonatkozásában.

Dunaújváros, 2021. január 13.
Tisztelettel:

Dr. Vántus Judit
                osztályvezető

  



       HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

……../2021. (I. 21.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 119/2020. (II.13.)határozata és

Stotz Gyula ellenőrzési szaktanácsadóval fennálló megbízási szerződés módosításáról 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése szerint – közgyűlési hatáskörében az alábbi döntést hozta:

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere Stotz Gyula ellenőrzési szaktanácsadó
egyéni vállalkozó megbízásáról szóló,  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlése 119/2020. (II.13.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

„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 a határozat mellékletét képező megbízási keretszerződés szerint.”

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere úgy határoz, hogy Stotz Gyula ellenőrzési
szaktanácsadó egyéni vállalkozóval kötött megbízási keretszerződést módosítja jelen hatá-
rozat mellékletét képező tartalommal. 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere utasítja a Jogi és Vagyonkezelési Osztály
osztályvezetőjét  jelen határozat mellékletét képező megbízási keretszerződés módosítá-
sát polgármesteri aláírása történő előkészítésére, egyúttal felkéri jelen határozat közlésé-
re.

Felelős:    - a határozat végrehajtásáért:
                    a polgármester
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
                    a jogi és vagyonkezelési osztály osztályvezetője
Határidő:   - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztálynak való megküldé-

sét követő 8 napon belül
- a szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való közlését  követő 30 napon
belül

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban fog-
lalt döntést a 2021.évi költségvetés tervezésekor vegye figyelembe.
                        

Felelős:    - a határozat végrehajtásáért:
                    a polgármester

      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
                    a költségvetési és pénzügyi osztály osztályvezetője
                    a jogi és vagyonkezelési osztály osztályvezetője

              - a költségvetés tervezésében való közreműködésért

  



                    a költségvetési és pénzügyi osztály osztályvezetője
                    a jogi és vagyonkezelési osztály osztályvezetője
Határidő:    a  2021. évi költségvetés tervezésének időpontja

. 
Dunaújváros, 2021. január 21.

        Pintér Tamás
Dunaújváros Megyei Jogú Város

Polgármestere
                                                                                                                                  

  



Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
……../2021. (I. 21.) határozata melléklete

MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS
módosítása

amely létrejött  egyrészről Dunaújváros Megyei Jogú Város,  Önkormányzata (képv.:  Pintér
Tamás polgármester, (székhely:2400 Dunaújváros, Városháza tér 1, adószám: 15727000-2-07,
mint Megbízó, 

másrészről Stotz Gyula e.v. 76777011-2-22, igazságügyi adó- és járulékszakértő, okl. krimi-
nológus, 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. Szerződő felek rögzítik, hogy közöttük 2020. március 20. napján megbízási keretszerződés
jött létre, melynek alapján a Megbízó megbízta a Megbízottat ellenőrzési szaktanácsadói tevé-
kenység elvégzésével.

2.  Szerződő felek  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Önkormányzata  Közgyűlése  …/2021.
(I.21.) határozata alapján az 1. pontban hivatkozott szerződés 9. pontját közös megegyezéssel
az alábbiak szerint módosítják:
„9. A Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízó 2. pontban meghatározott feladatok ellá-
tásáért, a Megbízott elszámolása alapján, a Megbízó által jóváhagyottan, a Megbízott részére
az elvégzett szolgáltatások ellenszolgáltatásaként megfizeti az elszámolt szakértői órákra eső
megbízási díjat, a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül, banki átutalással. A szak-
értői óra díja 7.500,00 azaz Hétezerötszáz HUF/óra + 27% ÁFA. Felmerülhetnek dologi, ext-
ra ügyviteli, esetleg eljárási költségek, amelyeket Felek előzetes egyeztetés és elfogadás után
érvényesítenek a teljesítés érdekébe.”

3.  Szerződő felek az 1. pontban hivatkozott szerződés jelen módosításokkal nem érintett ré-
szét változatlanul fenntartják.

Felek jelen szerződésmódosítást elolvasták, és mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváha-
gyólag aláírták.

Dunaújváros, 2021.                                    Pécs, 2021.

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

.
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