
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021. június 30.

Javaslat a Mészáros Emese Ügyvédi Iroda megbízására a Dunaújvárosi Víz, Csatorna- és
Hőszolgáltató Kft.-vel kötött távhő üzemeltetési szerződés felmondásával összefüggésben

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

Előkészítő: Kemenczei Anett ügyintéző
Dr. Vántus Judit jogi és vagyonkezelési osztályvezető 

Meghívott: -

Véleményező     bizottságok:  
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság                               2021. 06.30.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                                         2021. 06.30.

A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a Mészáros Emese Ügyvédi Iroda megbízására
tesz javaslatot a DVCSH Kft.-vel kötött távhő üzemeltetési szerződés megszüntetésével összefüggő
egyes jogi feladatok ellátására vonatkozóan.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Jogi és Vagyonkezelési Osztály Iktatószám: 27621/2021.
Ügyintéző neve: Kemenczei Anett 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: 2021.06.29. Ellenőrzés dátuma:2021.06.__.
Észrevétel: Van/Nincs

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: 2021.06.29. Ellenőrzés dátuma:2021.06. __.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

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

Egyéb megjegyzések:



Javaslat 
 a Mészáros Emese Ügyvédi Iroda megbízására a Dunaújvárosi Víz, Csatorna- és

Hőszolgáltató Kft.-vel kötött távhő üzemeltetési szerződés felmondásával összefüggésben

Tisztelt Közgyűlés!                                                      

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  üzemeltetési  szerződést  kötött  távhő
szolgáltatásra  vonatkozóan  a Dunaújvárosi  Víz,  Csatorna-  és  Hőszolgáltató  Kft.-vel.,  mely
üzemeltetési szerződés felmondásra került. A felmondott szerződéssel kapcsolatban a DVCSH Kft
megállapítási pert kezdeményezett annak kimondása érdekében, hogy az üzemeltetési/vállalkozási
szerződés valójában haszonbérleti szerződésnek minősül, és mint ilyen, a felmondása érvénytelen
volt. Fentiekre tekintettel jogi képviselő megbízása szükséges az önkormányzat részéről.

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,  választott  bírósági,  hatósági,  békéltetői  vagy közvetítői  eljárásban,  valamint  az ehhez
kapcsolódó, ügyvéd által nyújtott jogi tanácsadás. 

Az előterjesztés a Mészáros Emese Ügyvédi Iroda (székhely: (1062 Budapest, Andrássy út 113.,
képv.: Dr. Mészáros Emese ügyvéd) megbízására tesz javaslatot (1. számú melléklet).

Az ügyvédi iroda csatolta a megbízási szerződés tervezetét. (lsd. Határozat Melléklete)
Az  ügyvédi  iroda  által  készített  megbízási  szerződés  tervezetben  a  megbízási  díj  bruttó
30.000,-Ft/munkaóra.  Erre  tekintettel  javasoljuk  a  megbízásra  bruttó  2.000.000,-  Ft,  keretösszeget
elkülöníteni az ügyvédi munkadíjra. a 2021. évi költségvetésben. 

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 Közgyűlésének
…./2021. (VI.30.) határozata

a Mészáros Emese Ügyvédi iroda megbízására a Dunaújvárosi Víz, Csatorna- és
Hőszolgáltató Kft.-vel kötött távhő üzemeltetési szerződés felmondásával összefüggésben

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy a Dunaújvárosi
Víz,  Csatorna-  és  Hőszolgáltató  Kft.-vel  kötött  távhő  üzemeltetési  szerződés  felmondásával
összefüggő megállapítási per vonatkozásában egyes jogi feladatok ellátásával, a rendelkezésre álló
dokumentumok  áttanulmányozásával,  feldolgozásával,  az  illetékes  bíróság  előtt  a  peres
képviselettel,  valamint  az  önkormányzat  részére  az  üggyel  összefüggő  jogi  tanácsadással  a
Mészáros Emese Ügyvédi Irodát (1062 Budapest, Andrássy út 113., képv.: Dr. Mészáros Emese
ügyvéd) bízza meg a határozat mellékletét képező ügyvédi megbízási szerződés szerint.
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy az 1. pontban
meghatározott  megbízási díjra  bruttó 2.000.000,-  Ft, azaz bruttó kétmillió forint  keretösszeget
biztosít  a 2021.  évi  költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló 6/2021.  (II.18.)
önkormányzati rendelet 7. a melléklet 13. „sport célok és feladatok” 3. „dologi kiadások” sorról a 7.
melléklet 14.  „vagyongazdálkodási feladatok” 3. „dologi kiadások” sorokra történő átcsoportosítás
útján biztosítja. 

Felelős  :   - a határozat végrehajtásáért:
                    a polgármester 



                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                    a Jogi és Vagyonkezelési Osztály osztályvezetője
                    a Költségvetési és Pénzügyi Osztály osztályvezetője

Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra történő                        
megérkezésétől számított 8 napon belül

                - a megbízási szerződés aláírására: a véleményezést követő 30 napon belül

4.  Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert,
hogy  jelen  határozat  alapján  intézkedjen  a  kötelezettségvállalás  nyilvántartásba  vételéről  és  a
pénzügyi teljesítésről.

5.  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlése utasítja  a  jegyzőt,  hogy az  1.
pontban  foglalt  kötelezettségvállalást  a  3.  pontban  foglaltaknak  megfelelően  a  2021.  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 Jogi és Vagyonkezelési Osztály osztályvezetője 

          - a költségvetés módosításáért:
              a Jegyző
           - a költségvetés módosításában való közreműködésért:

         a Költségvetési és Pénzügyi Osztály osztályvezetője

Dunaújváros, 2021. június 30.            

                                                                       
             Tóth Kálmán s.k.                                   

a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési                 
   bizottság elnöke és 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi
            bizottság elnöke               
                                                                                                   








