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ELŐTERJESZTÉS
dr. Kolozs László egyéni ügyvéd megbízási díjának emeléséről
Tisztelt Képviselő-testület!
Aszód Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala (2170 Aszód, Szabadság tér 9. szám;
képviseli: Sztán István polgármester), !! – a szerződésben így szerepel - mint Megbízó és Dr.
Kolozs László (1066 Budapest, Lovag u. 8. szám; nyt. szám: Budapesti Ügyvédi Kamara
13883) egyéni ügyvéd, mint Megbízott között 2012. április 27. napján ügyvédi megbízási
szerződés (módosítással egységes szerkezetben) köttetett.
A fenti szerződés 6. pontja alapján a felek között a szerződés 2007. december 1. napjától
kezdődően határozatlan időre szól.
A nevezett szerződés 4. pontja nevesíti, hogy a Megbízott a jogi tanácsadói, ügyintézői,
képviseleti tevékenység ellátásáért 2012. május 1-től havi 211.478,- Ft + ÁFA azaz kettőszáztizenegyezer - négyszázhetvennyolc forint + ÁFA megbízási díjban részesül, amelyet a
tárgyhónapot követő 5.-ig jogosult 15 napos átutalásról szóló számlával érvényesíteni. A
Megbízott a szerződéses kötelezettségeinek teljesítése során a megbízási díjat évente egy
alkalommal, a tárgyévet megelőző évre vonatkozóan a KSH által közétett hivatalos inflációs
ráta mértékével módosíthatja. 2013. évtől a módosítási igényt tárgyév január 31-ig jelentheti
be. A határidő elmulasztása jogvesztő. A fenti határidőig bejelentett megbízási díjat a tárgyév
március 01-től jogosult alkalmazni a Megbízott.
Továbbá Aszód Város Önkormányzata (2170 Aszód, Szabadság tér 9. szám; képviseli: Sztán
István polgármester), mint Megbízó és Dr. Kolozs László (1066 Budapest, Lovag u. 8. szám;
nyt. szám: Budapesti Ügyvédi Kamara 13883) egyéni ügyvéd, mint Megbízott között 2013.
március 6. napján ügyvédi megbízási szerződés (módosítással egységes szerkezetben) köttetett.
A 2013. március 6. napján létrejött szerződés 6. pontja alapján a felek között a szerződés 2007.
december 1. napjától kezdődően határozatlan időre szól.
A 2013. március 6. napján létrejött szerződés 4. pontja nevesíti, hogy a Megbízott a jogi
tanácsadói, ügyintézői, képviseleti tevékenység ellátásáért 2013. február 1-től havi 196.850,Ft + ÁFA azaz egyszáz - kilencvenhatezer - nyolcszázötven forint + ÁFA megbízási díjban
részesül, amelyet a tárgyhónapot követő 5.-ig jogosult 15 napos átutalásról szóló számlával
érvényesíteni. A Megbízott a szerződéses kötelezettségeinek teljesítése során a megbízási díjat
1

évente egy alkalommal, a tárgyévet megelőző évre vonatkozóan a KSH által közétett hivatalos
inflációs ráta mértékével módosíthatja. 2014. évtől a módosítási igényt tárgyév január 31-ig
jelentheti be. A határidő elmulasztása jogvesztő. A fenti határidőig bejelentett megbízási díjat
a tárgyév március 01-től jogosult alkalmazni a Megbízott.
Dr. Kolozs László 2020.01.28. napján e-mail útján a polgarmester@aszod.hu elektronikus
levélcímre kérelmet küldött, melyben leírja, hogy az ügyvédi tevékenység ellátására vonatkozó
megbízási szerződése szerint, minden tárgyév január 31. napjáig áll jogában kezdeményezni a
megbízási díja felülvizsgálatát. A díja jelenleg havi nettó 285.000,- Ft, ez az összeg 2018. elején
került meghatározásra. 2019-ben a díja felülvizsgálata elmaradt. Kéri, az ügyvédi megbízási
díja korrigálását a 2019-2020. évi inflációs rátának megfelelő mértékben. Kéri, hogy a
korrigálásnál legalább a 2018 évi 3 %-os és a 2019 évi 4 %-os hivatalosan elismert inflációt,
tehát legalább 7 % növekedési mérték kerüljön figyelembe vételre.
A fentiekkel összefüggésben dr. Kolozs László ügyvéd kérelmének elbírálásához szükséges
vizsgálni az alábbiakat:
1. Megállapítható, hogy dr. Kolozs László kérelmének bejelentése a 2013. március 06.
napján kelt ügyvédi megbízási szerződés (módosítással egységes szerkezetben) 4.
pontjában meghatározott határidőn belül, tárgyév január 31-ig megérkezett.
2. Továbbá vizsgálni kell azt is, hogy a fenti szerződés 4. pontja arról is rendelkezik, hogy
a Megbízott a szerződéses kötelezettségeinek teljesítése során a megbízási díjat évente
egy alkalommal, a tárgyévet megelőző évre vonatkozóan a KSH által közétett hivatalos
inflációs ráta mértékével módosíthatja (a határidő elmulasztása jogvesztő), így a 2019.
évben történő felülvizsgálat említése 2018. évi inflációjának figyelembevételére nem
releváns. 2020. évben a tárgyévet megelőző év 2019. év, 2019. decemberében az éves
összevetésben számított infláció 4,0 százalék volt. 2018. évre vonatkozóan, a 2018. évi
3%-os inflációs ráta figyelembevételének kérését 2019. január 31. napig kellett volna a
Megbízottnak a Képviselő-testület elé terjeszteni.
3. A fenti szerződés 4. pontja feltételes módban fogalmaz, a megbízási díj évente egy
alkalommal történő emelésével összefüggésben, azaz az állapot lehetséges voltát fejezi
ki a jelenben vagy a jövőben.
4. Szem előtt kell tartani azt is, hogy a hivatalosan elismert infláció mértékén kívül egyéb
okot dr. Kolozs László Megbízott nem említ kérelmében, mely indokolná azt, hogy az
évek során 285.000,- forint összegre emelkedett megbízási díj korrigálásra kerüljön.
Kérem, a tisztelt Képviselő - testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.
Határozati javaslat
Aszód Város Önkormányzata Képviselő - testületének
/2020. (II. 26.) határozata
dr. Kolozs László egyéni ügyvéd megbízási díjának emeléséről
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1. Aszód Város Önkormányzata Képviselő - testülete dr. Kolozs László egyéni ügyvéd
megbízási díját felülvizsgálta és úgy dönt, hogy Aszód Város Önkormányzata jogi
képviseletét ellátó dr. Kolozs László egyéni ügyvéd megbízási szerződés alapján járó
díjazását 2020. március 01. napjától – a kérelmében leírtak megvizsgálása és azok
mérlegelése után - nem emeli meg.
2. Aszód Város Önkormányzata Képviselő - testülete megbízza a polgármestert a szükséges
intézkedés megtételére.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2020.03.01., folyamatos
Aszód, 2020. február 11.
Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs
polgármester
Látta: Dr. Ballagó Katalin
jegyző
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