
 FEDŐLAP                             
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021.10.07.

Javaslat a Dr. Szabó Iván Ügyvédi Irodával az Energo-Hőterm Kft.-vel, az Energo-Viterm Kft.-
vel és a DVCSH Kft.-vel kapcsolatos jogviták egyezség útján történő rendezésére kötött

megbízási szerződés módosítására

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

Előkészítő: Dr. Vántus Judit jogi és vagyonkezelési osztályvezető
Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző

Meghívott: -

Véleményező bizottságok:
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021.10.07.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság          2021.10.07.

A napirendi pont rövid tartalma: Javaslat a Dr. Szabó Iván Ügyvédi Irodával az Energo-Hőterm
Kft.-vel, az Energo-Viterm Kft.-vel és a DVCSH Kft.-vel kapcsolatos jogviták egyezség útján történő
rendezésére kötött megbízási szerződés módosítására

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Vagyonkezelési Osztály Iktatószám: 1792/2021.
Ügyintéző neve: Sebestyénné dr. Tóth Judit Ügyintéző telefonszáma: 25/544-261
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:
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:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt ülés
Egyéb megjegyzések



Javaslat 
a Dr. Szabó Iván Ügyvédi Irodával az Energo-Hőterm Kft.-vel, az Energo-Viterm Kft.-vel és a
DVCSH Kft.-vel kapcsolatos jogviták egyezség útján történő rendezésére kötött megbízási

szerződés módosítására

 

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  teljes  jogkörű  képviseletét  a  Dr.  Szabó  Iván
Ügyvédi Iroda (1054 Budapest, Alkotmány u. 4. 5. emelet 22.) látja el 2020. október 1. napjától,
25.000,-Ft+áfa/óra ügyvédi munkadíjért,  az Energo-Hőterm Kft.-vel, az Energo-Viterm Kft.-vel és a
DVCSH  Kft.-vel  kapcsolatos,  az  önkormányzatot  érintő  jogvitákban,  egyezség  létrehozása
érdekében. A megbízási szerződés 4.1. pontja rendelkezik arról,  hogy a megbízás díja 25.000,-
Ft+áfa/óra (legfeljebb havi  20 óra)  és  az Ügyvédi  Iroda minimálisan jogosult  havi  a  12 órának
megfelelő ügyvédi munkadíjat mint átalánydíjat elszámolni (1. sz. melléklet).

Az Ügyvédi Iroda tájékoztatása szerint a közeljövőben szinte kizárt, hogy ne legyen a havi 20 órán
felüli  többletmunka,  így  jelen  előterjesztés  javaslatot  tesz  a  többletforrás  biztosításáról  és  a
megbízási szerződés 4.1. pontja módosításáról.

Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi,  Gazdasági és Városüzemeltetési  Bizottság,  valamint az
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság.

Bizottságok véleménye:

Mindezek alapján a következő határozati javaslatot terjesztjük elő.

HATÁROZATI JAVASLAT 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

…./2021. (X.07.) határozata
a Dr. Szabó Iván Ügyvédi Irodával az Energo-Hőterm Kft.-vel, az Energo-Viterm Kft.-vel és a
DVCSH Kft.-vel kapcsolatos jogviták egyezség útján történő rendezésére kötött megbízási

szerződés módosításáról 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatja az Energo-Hőterm Kft.-
vel,  az Energo-Viterm Kft.-vel  és a DVCSH Kft.-vel  kapcsolatos jogviták egyezség útján történő
rendezésére a Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda (1054 Budapest, Alkotmány u. 4. 5. emelet 22.)  és az
Önkormányzat között 2020. november 4. napján létrejött megbízási szerződés 4.1. pontjának alábbi
módosítását:

„4.1. A Megbízott a megbízás ellátásáért 25.000,-Ft+Áfa/óra, legfeljebb havi 20 órának megfelelő
munkadíjra jogosult. A Felek rögzítik, hogy az ügy bonyolultságára, valamint a kiterjedt iratanyagra
tekintettel  a Megbízott  a fent  hivatkozott  munkaórán felül  legfeljebb havi a 20 órának megfelelő
ügyvédi munkadíjat mint átalánydíjat jogosult elszámolni.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert jelen
határozat  mellékletét  képező  megbízási  szerződés  módosítás  aláírására, egyúttal  felkéri  jelen
határozat közlésére.

3.  Dunaújvárosi  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  jelen  határozat  1.  pontjában
hivatkozott  megbízási  díjra,  2021.  évre  (október-november)  1.000.000,-Ft+áfa,  azaz  bruttó
1.270.000,-Ft  forrást  biztosít  az  önkormányzat  2021.  évi  költségvetése  7.  melléklet  „18.  Helyi
közügyek igazgatási  és egyéb kiadásai  feladat  3.  dologi  kiadások sorról  a  7.  melléklet  14.  cím



“Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadások” sorra történő átcsoportosítás útján.

Felelős: -   a határozat végrehajtásáért: 
                     a polgármester      
     -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                     a Vagyonkezelési Osztály vezetője                    
                 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztály részére való megküldést

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

4.  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Önkormányzata  Közgyűlése utasítja  a jegyzőt,  hogy az 1.
pontban rögzített kötelezettségvállalást a 3. pontban foglaltak szerint a 2021. évi önkormányzati
költségvetés  módosításakor  vegye  figyelembe,  valamint Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  2022.  évi  költségvetése  tervezésekor  a  2021.  december  havi  megbízási  díjra
500.000,-Ft+áfa, azaz bruttó 635.000,-Ft többletforrást tervezzen, egyúttal utasítja a polgármestert a
kötelezettségvállalás teljesítésére.

Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
                 a polgármester 
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
                a Vagyonkezelési Osztály vezetője 
              - a költségvetés módosításáért és tervezéséért: 
                a jegyző 
              - a költségvetés módosításában, tervezésében való közreműködésért:
                  a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője

Határidő:  a 2021. évi költségvetés módosításának időpontja
                   a 2022. évi költségvetés tervezésének időpontja

Dunaújváros, 2021. október 7.
       

                                                                 Tóth Kálmán s.k.
                          a Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság, valamint 
                              az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság elnöke








