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 Javaslat 
a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának

elfogadására

Tisztelt Közgyűlés!
 
A Dunaújvárosi Kistérségi Turisztika Nonprofit Kft. véleményezésre és jóváhagyásra megküldte a
társaság  Szervezeti  és Működési Szabályzatát (továbbiakban: SZMSZ,  a határozati  javaslat
melléklete).

A SZMSZ a társaság vezetésének és gazdálkodásának megfelelő szabályokat tartalmazza, így:

- a társaságra, a működésére jellemző, nagyrészt hosszabb időre érvényes adatokat,  alapvető
elveket és előírásokat, a tevékenységi körét;

- a társaság irányítási rendszerét, szervezeti felépítését, általános működési rendelkezéseit, belső
szabályozásait;

- a társaság vezető és ellenőrző szerveit, azok feladatait és jogkörét, a munkavállalók jogait és
kötelezettségeit.

Az  előkészítő  osztály  felhívja  a  Tisztelt  Közgyűlés  figyelmét  az  SZMSZ  3.7.  Béren  kívüli
juttatások pontjára, mely szerint 

- az ügyvezető engedélyezheti a személyi tulajdonban lévő gépjárművel történő munkába járást
és vidéki dolgozók részére -a jogszabályban előírt dolgozói térítés mellett – igényük szerint havi
bérletjegyet kell biztosítani a munkába járáshoz;

- nehéz anyagi helyzetbe került, segélyben nem részesíthető dolgozók  visszatérítendő anyagi
támogatásban (előleg) részesíthetők, az előlegkeret mértéke 3 millió forint és az ügyvezető hagyja
jóvá;

- a munkavállaló  munkáltatói kölcsön igényelhet,  a kölcsönkeret mértéke 3 millió forint  és az
ügyvezető hagyja jóvá;

- az ügyvezető javaslata alapján, a Felügyelő Bizottság jóváhagyásával lakásépítési (vásárlási)
támogatásban részesíthető a társaság főállású munkaviszonyban álló dolgozója.

- egyéb béren kívüli juttatásokról az ügyvezető eseti jelleggel dönt.

Az  „A”  határozati  javaslat  a  társaság  által  előterjesztett  SZMSZ-t,  a  „B”  határozati  javaslat  a
Közgyűlés javaslata által módosított SZMSZ-t fogadja el.

Az előterjesztést tárgyalta a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság, az Ügyrendi, Igazgatási és
Jogi Bizottság, az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság.

Bizottsági vélemények

A  bizottságok  elnökei  az  előterjesztéssel  kapcsolatos  véleményüket  a  közgyűlésen,  szóban
ismertetik.

Mindezek alapján a következő határozati javaslatot terjesztjük elő:



„A” változat
HATÁROZATI JAVASLAT 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
.../2016. (IX.22.)  határozata 

 a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának
elfogadásáról

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megismerte  és  jóváhagyja  a  Dunaújvárosi
Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. (2400 Dunaújváros, Vasmű út 10/A.) által előterjesztett és
jelen  határozat  mellékletét  képező  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatot  (továbbiakban:
SZMSZ),  egyúttal  utasítja  a  társaság ügyvezetőjét  az  SZMSZ aláírására  és  tartalmának
dolgozókkal történő megismertetésre. 

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhatalmazza  a  polgármestert  a  határozat
közlésére.

 
Felelős: -   a határozat végrehajtásáért: 
                     a polgármester      
                -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                      a vagyonkezelési osztály vezetője                    
                      a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője

Határidő:  a  határozat  közlésére:  a  határozat  előkészítő  osztály  részére  való  megküldést
követő 8 napon belül
               az SZMSZ aláírására: a határozat érintettekkel való közlését követő 30 napon belül

„B” változat
HATÁROZATI JAVASLAT 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
.../2016. (IX.22.)  határozata 

 a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának
elfogadásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és jóváhagyja a Dunaújvárosi Kistérségi
Turisztikai Nonprofit Kft. (2400 Dunaújváros, Vasmű út 10/A.) által előterjesztett és jelen határozat
mellékletét képező Szervezeti és Működési Szabályzatot (továbbiakban: SZMSZ) az SZMSZ 3.7.
pontja  ………..vonatkozó rendelkezései  törlésével,  egyúttal  utasítja  a  társaság ügyvezetőjét  a
közgyűlési döntésben foglalatnak megfelelőlen a társaság által elkészített SZMSZ aláírására és
tartalmának dolgozókkal történő megismertetésre.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a határozat közlésére.
 
Felelős: -   a határozat végrehajtásáért: 
                     a polgármester      
                -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                      a vagyonkezelési osztály vezetője                    
                      a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője

Határidő:  a  határozat  közlésére:  a  határozat  előkészítő  osztály  részére  való  megküldést
követő 8 napon belül
               az SZMSZ aláírására: a határozat érintettekkel való közlését követő 30 napon belül



Dunaújváros, 2016. szeptember 22.

                   Pintér Attila s.k.                                                    Hingyi László s.k.
             a pénzügyi bizottság                           a gazdasági és területfejlesztési bizottság
                       elnöke                                                    az oktatási, kulturális, ifjúsági és           
                                                                                               sportbizottság elnöke
                                                                                    

                                     Tóth Kálmán s.k.
                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
                                              elnöke

   


