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Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. 11. 17.

Javaslat  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  442/2016.  (VI.16.)  határozatával
elrendelt könyvvizsgálati jelentés elfogadására – DVCSH Kft., Energo-Hőterm Kft., Energo-
Viterm Kft.

Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
Engyel László ügyintéző

Meghívott: -

Véleményező bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2016. 11.

A  napirendi  pont  rövid  tartalma: Dunaújváros  MJV  Közgyűlése  a  442/2016.  (VI.16.)
határozatával könyvvizsgálatot rendelt el a DVCSH Kft., az Energo-Viterm Kft. és Energo-Hőterm
Kft.  pénzügyi-gazdasági  viszonyrendszer,  pénzügyi  helyzet  és  felvett  hitelállományok
indokoltságára vonatkozóan. A Főnixbata Auditáló Kft. elkészítette jelentését.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: vagyonkezelési osztály
Ügyintéző neve: Engyel László
E-mail címe: engyel@pmh.dunanet.hu
Telefonszáma: 06-25-544-302
Iktatószám: 16673/2016.

Előkészítő aláírása: Engyel László
Igazgató / Osztályvezető aláírása: Dr. Vántus Judit

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: 2016. 11.
Ellenőrzés dátuma: 2016. 11.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:            egyszerű / minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés
Egyéb megjegyzések:



Javaslat 
a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 442/2016. (VI.16.) határozatával elrendelt

könyvvizsgálati jelentés elfogadására – DVCSH Kft., Energo-Hőterm Kft., Energo-Viterm Kft.

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros  MJV Közgyűlése a 442/2016.  (VI.16.)  határozatával  könyvvizsgálatot  rendelt  el  a
DVCSH Kft., az Energo-Viterm Kft. és Energo-Hőterm Kft. pénzügyi-gazdasági viszonyrendszer,
pénzügyi helyzet és felvett hitelállományok indokoltságára vonatkozóan.
(az előterjesztés 1. számú melléklete: közgyűlési határozat)

A közgyűlési határozat értelmében 3 könyvvizsgálótól kért be az előkészítő osztály árajánlatot és a
legkedvezőbb árat a Főnixbata Auditáló Kft. nyújtotta be. (az előterjesztés 2. számú melléklete:
árajánlatok)

A  határozatnak  megfelelően  Dunaújváros  MJV  Önkormányzata  megkötötte  a  megbízási
szerződést a gazdasági társasággal. (az előterjesztés 3. számú melléklete)

A Főnixbata Auditáló Kft. megküldte jelentését a vizsgálattal kapcsolatosan, melyet az előkészítő
osztály a határozati javaslat mellékleteként csatolt.

Az előterjesztést megtárgyalta a gazdasági és területfejlesztési bizottság, és a városüzemeltetési,
környezetvédelmi és turisztikai bizottság.

A bizottságok véleményét a bizottságok elnökei a közgyűlésen szóban ismertetik.

Tisztelt Közgyűlés!
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…./2016. (XI.17.) határozata

a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 442/2016. (VI.16.) határozatával elrendelt
könyvvizsgálati jelentés elfogadására – DVCSH Kft., Energo-Hőterm Kft., Energo-Viterm Kft.
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megismerte  és  elfogadja  DVCSH  Kft.,  Energo-
Hőterm  Kft.,  Energo-Viterm  Kft. könyveinek  felülvizsgálatáról  szóló  -  pénzügyi-gazdasági
viszonyrendszer,  pénzügyi  helyzet  és  felvett  hitelállományok  indokoltságára  vonatkozóan  -, a
határozati mellékleteként csatolt, a Főnixbata Auditáló Kft. által elkészített jelentést, egyben utastja
a polgármestert a határozat közlésére és a Főnixbata Kft. részére a megbízási díj átutalásához
szükséges lépések megtételére.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért
     a polgármester 
   - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért

      a vagyonkezelési osztály vezetője
     

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

Dunaújváros, 2016. november 17.

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


