
                                                                     

Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021. 08. 26.
                                                                         

Javaslat jogi képviselő megbízására és forrás biztosítására Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzatával szemben szerződésen kívüli kártérítés iránt indított perre tekintettel

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

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

                                                            
Meghívott: Dr. Kummer Ákos ügyvéd

Véleményező     bizottságok:  
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság                               2021. 08. 25.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                                         2021. 08. 25.
                                                                                                         
A napirendi  pont  rövid  tartalma: Az  előterjesztés a  Kummer  Ügyvédi  Iroda  megbízására  tesz
javaslatot  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  alperessel  szemben  indított,
szerződésen kívüli kártérítés iránt indított perében.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Jogi és Vagyonkezelési Osztály Iktatószám: 24573-5/2021.
Ügyintéző neve: dr. Horinka Hajnalka Ügyintéző telefonszáma: 25/544-260
Ügyintéző aláírása: dr. Horinka Hajnalka s.k. 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: Salamonné Pintér Mónika h.

          Nagy Lászlóné s.k.
Leadás dátuma: 2021. 08. 16. Ellenőrzés dátuma: 2021.08. 16.
Észrevétel: Van/Nincs
II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Molnár Attila jegyző       Dr. Molnár Attila s.k.             
Leadás dátuma:2021. 08.16. Ellenőrzés dátuma: 2021. 08.16.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

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

                                                               



Javaslat                                                                        
jogi képviselő megbízására és forrás biztosítására Dunaújváros Megyei Jogú Város

Önkormányzatával szemben szerződésen kívüli kártérítés iránt indított perre tekintettel

Tisztelt Közgyűlés!                                                      

A D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt. Kiss-Koós Katalin jogi képviseletében eljárva 2021. 02. 22. napon
kelt levelével felszólította az önkormányzatot, hogy ügyfelük, Kiss-Koós Katalin mintegy 3.133.509,-
Ft  összegű  követelését  (kártérítés,  sérelemdíj  jogcímen)  15  napon  belül  fizesse  meg  az
önkormányzat részére. A levélben kifejtésre kerül, hogy károsult 2020. 10. 13. napon – állítólagosan
a járdára felhordott sár következtében – elesés miatt balesetet szenvedett. (1. számú melléklet)
         
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  366/2021.  (IV.19.)  határozatával
nyilatkozott  arról,  hogy  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  tárgyi  ügyben  a
felelősséget nem ismeri el. (2. számú melléklet)

A  D.A.S.  Jogvédelmi  Biztosító  Zrt.  az  általa  képviselt  ügyfél  kárigényét  fizetési  meghagyásos
eljáráson keresztül kezdte meg érvényesíteni (3. számú melléklet), amire Dunaújváros Megyei Jogú
Város Önkormányzata határidőben ellentmondással élt. (4. számú melléklet)

A perré alakulásról szóló értesítő végzést az önkormányzat 2021. július 12. napon vette kézhez. 

Dr. Gecse Milán kamarai jogtanácsos a (D.A.S. Jogvédelmi Zrt., 1082 Budapest, Futó utca 47–53.,
VI.  emelet,)  Kiss-Koós  Katalin  felperes  jogi  képviselőjeként  eljárva  önkormányzatunkkal,  mint
alperessel szemben sérelemdíj fizetése, valamint szerződésen kívüli kár megtérítése iránt indított
perben keresetet terjesztett elő. A Dunaújvárosi Járásbíróság felhívta az önkormányzatot, hogy a
kézbesítéstől számított 30 napon belül terjesszen elő írásbeli ellenkérelmet. (5. számú melléklet)

Dr.  Kummer  Ákos  ügyvéd  megküldte  előkészítő  osztály  részére  az  általa  előkészített  érdemi
ellenkérelem tervezetét.  (6. számú melléklet)

Tájékoztatjuk a Tisztelt Közgyűlést, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020.
április 30. napon határozatlan időre, havi rendszeres díjazás mellett ügyvédi megbízási szerződést
kötött a Kummer Ügyvédi Irodával. A szerződés 1.7. pontja szerint a megbízás tárgyát képezi többek
között „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”. (7. számú melléklet)

A Kummer Ügyvédi Iroda fentiekre is tekintettel szóban vállalta tárgyi ügyben a megbízást, így erre
plusz forrás biztosítani nem szükséges, valamint külön szerződést kötni sem kell.

Forrást  kell  azonban  biztosítani  -  Ügyvéd  Úr  javaslatára  is  figyelemmel  -  perbeli  egyezség
kötéséhez, valamint arra az esetre, ha pervesztes lesz az önkormányzat. A felperesi követelésre
tekintettel 2.500.000,- Ft forrás szükséges mindösszesen, amelyből 1.400.000,- Ft a 2021. éves
költségvetési évben esedékes (az egyezségi ajánlatra már az idén sor kerülhet), és abban a nem
várt  esetben,  ha  az  önkormányzat  elveszti  a  pert,  további  1.100.000,-  Ft  összegű  forrás
szükséges, ami várhatóan a 2022-es költségvetési évet fogja érinteni.

A határozat  tervezete  rendelkezik  a  megbízásról,  valamint  a  forrásról  a  hivatkozott  szerződés
alapján.



Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdése c)
pontja alapján a képviselő-testület zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén.

Fenti  rendelkezésre,  valamint  a  személyiségi  jogok  védelmére  tekintettel  a  közgyűlés  jelen
előterjesztést zárt ülésen tárgyalja.

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. (VIII.26.) határozata
jogi képviselő megbízásáról és forrás biztosításáról Dunaújváros Megyei Jogú Város

Önkormányzatával szemben szerződésen kívüli kártérítés iránt indított perre tekintettel

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy Dr. Gecse Milán
kamarai jogtanácsos a (D.A.S. Jogvédelmi Zrt., 1082 Budapest, Futó utca 47–53., VI. emelet,) által
képviselt  Kiss-Koós  Katalin  felperesnek  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata,  mint
alperessel szemben sérelemdíj fizetése, valamint szerződésen kívüli kár megtérítése iránt indított
polgári  peres  eljárásban  a  jogi  képviselet  ellátásával  a  Kummer  Ügyvédi  Irodát  (8000
Székesfehérvár, Várkörút 52. II. em. 5., képviseli: dr. Kummer Ákos Ügyvéd) hatalmazza és bízza
meg Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Kummer Ügyvédi Irodával 2020. április
30. napon kötött ügyvédi megbízási szerződés alapján, egyben meghatalmazza a Kummer Ügyvédi
Irodát, hogy 1.400.000,- Ft keretösszeg erejéig a felperes részére egyezségi ajánlatot tegyen.
                                                                                                   

Felelős  :   - a határozat végrehajtásáért:
                    a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                    a Jogi és Vagyonkezelési Osztály osztályvezetője

Határidő: - a határozat közlésére: 2021. szeptember 10.
                
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy az 1. pontban
hivatkozott  perre, és az azzal összefüggő költségekre mindösszesen  bruttó 2.500.000,- Ft, azaz
bruttó kétmillió-ötszázezer forint keretösszeget biztosít akként, hogy ebből 1.400.000,- Ft-ot a 2021.
évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2021. (II.18.) Önkormányzati rendelete
8. melléklet 13. „Sportcélok és feladatok” 13.1. „amatőr sportszervezetek pályázat alapú támogatása,
sportlétesítmény  használatra”  sorról  a  7.  melléklet  14.  vagyongazdálkodási  feladatok  3.  dologi
kiadások sorra történő átcsoportosítással biztosít, további 1.100.000,- Ft összegű forrást a 2022. évi
költségvetésbe tervezi be.                                                                                 

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

4.  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlése utasítja  a  jegyzőt,  hogy az  1.
pontban  foglalt  kötelezettségvállalást  a  2.  pontban  foglaltaknak  megfelelően  a  2021.  évi
költségvetési rendelet következő módosítása, valamint a 2022. évi költségvetés tervezése 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 és tervezésért:
              a Jegyző
           - a költségvetés módosításában és tervezésében való közreműködésért:

         a Költségvetési és Pénzügyi Osztály osztályvezetője
Határidő:   - a költségvetés módosítására:
                    a költségvetés soron következő módosításának időpontja

      - a költségvetés tervezésére
                    a 2022. évi önkormányzati költségvetés tervezésének időpontja

Dunaújváros, 2021. augusztus 26.

             Tóth Kálmán s.k.                                   
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési                 

   bizottság elnöke és 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi

            bizottság elnöke               








