
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 01. 19.

Javaslat a Dunaújváros MJV Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok
2016. évi éves beszámolójának és 2017. évi üzleti tervének határidőre történő
bekérésére

Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
Engyel László ügyintéző

Meghívott:
Véleményező     bizottságok:
Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 01. 

A     napirendi     pont     rövid     tartalma: Dunaújváros MJV Önkormányzatának,  mint  felelős
tulajdonosnak, szükséges bekérnie a tulajdonában álló gazdasági társaságoktól 2016. évi
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Javaslat 
a Dunaújváros MJV Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok 2016. évi

éves beszámolójának és 2017. évi üzleti tervének határidőre történő bekérésére

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata számos gazdasági társaság tagja (részvényese).
Az egyes gazdasági társaságokban az önkormányzat részesedése a következő:

 DV N Zrt. 100 %;
 DSzSz Kft. 100 %;
 Energo-Hőterm Kft. 50 %;
 Energo-Viterm Kft. 50 %;
 Innopark Nkft. 100 %;
 Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Közhasznú Nkft. 100 %;
 MMK Közhasznú Nkft. 80%;
 Vasmű út 41. Irodaház Kft. 100 %,
 Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat 100 %.

Az önkormányzat a tulajdonában lévő gazdasági társaságok közül azokban a társaságokban
rendelkezik a Ptk. 8:2. § (1) bekezdése szerinti többségi befolyással, melyekben a szavazatok több
mint 50%-ával rendelkezik.

Az önkormányzat tulajdonát képezi továbbá a Partvédelmi Vállalat, mely a 1959 évi IV. törvény a
Polgári  törvénykönyvről  (régi  Ptk.)  szóló 70-73. §-a alapján működő önkormányzati vállalat,
gazdasági társasággá történő átalakítására nem került sor.

A gazdasági  társaságaink  helyzetének  áttekintése érdekében  érdekében az előkészítő osztály
javasolja, hogy a gazdasági társaságok a 2016. évi éves beszámolójukat és 2017. évi üzleti
tervüket határidőre küldjék be (többségi tulajdonú társaságok esetén), ezért a T. Közgyűlésnek a
melléklet határozati javaslatokról szükséges döntenie.

Az előterjesztést tárgyalta a gazdasági és területfejlesztési bizottság.

A  Gazdasági  és  Területfejlesztési  Bizottság  a  „Javaslat   a  Dunaújváros  MJV  Önkormányzat
tulajdonában álló gazdasági társaságok 2016. évi éves beszámolójának és 2017. évi üzleti tervének
határidőre történő bekérésére” című előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a
Közgyűlésnek.

Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:
Határozati javaslat

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
 .../2017. (I.19.) határozata 

az önkormányzat 100 %-os és többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok 2016. évi
éves beszámolójának és 2017. évi üzleti tervének határidőre történő bekérésével

kapcsolatosan

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló
gazdasági társaságok vezető tisztségviselőit és a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat igazgatóját
utasítja, hogy 2017. március 31-ig a 2016. évi éves beszámolójukat és 2017. évi üzleti tervüket a
társaságok nyújtsák be Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesterének a számvitelről szóló
2000. évi C. törvény szerinti formában, a szükséges mellékletekkel ellátva.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:



                   a polgármester
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                     a Partvédelmi Vállalat igazgatója,

a DVN  Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 
a Dunaújvárosi Kistérségi, Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője 
a DSZSZ Kft. ügyvezetője
az Innopark Nonprofit Kft. ügyvezetője
a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezetője, 
a vagyonkezelési osztály vezetője

Határidő: a határozat közlésére:  az előkészítő osztálynak való megküldését követő nyolc napon
belül

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzati legalább (közvetlen) 50%-os
tulajdonában  álló gazdasági társaságok tulajdonosi képviselőit arra utasítja, hogy a taggyűlésen
Dunaújváros MJV Önkormányzata képviseletében azt az álláspontot képviseljék, miszerint a
gazdasági társaság a 2016. évi éves beszámolóját és 2017. évi üzleti tervét 2017. március 31-ig
nyújtsa be Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesterének a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény szerinti formában, a szükséges mellékletekkel ellátva.

Felelős: a határozat végrehajtásáért: 
a polgármester,

         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
az MMK Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője, 
ENERGO – Viterm Kft.
ENERGO – Hőterm Kft.

Határidő: a határozat közlésére:  az előkészítő osztálynak való megküldését követő nyolc napon
belül

Dunaújváros, 2017. január 19.

Hingyi László s.k.
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke


