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Javaslat
Javaslat a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat feladatai, és az ahhoz kapcsolódó eszközök,

humán erőforrás, finanszírozás DVG Zrt.-be történő átcsoportosítására, igazgató
választásra

Tisztelt Közgyűlés!

I. Feladatok átcsoportosítása
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  686/2015.(XI.19.)  határozata  alapján  a
Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat alábbi tevékenységei átcsoportosításra kerültek a DVG Zrt.-hez
2016. január 1. napjától (1. sz. melléklet):
- A védőmű zöldterületeinek gondozását, fenntartását a biológiai védelem igényeinek megfelelően,
feladatterv szerint;
-  A telephely üzemeltetése;
- az Alsó Duna-parti játszótér üzemeltetése.

A  Dunaújvárosi  Partvédelmi  Vállalat  jelenleg  a  következő  feladatokat  látja  el  a  megbízási
szerződés szerint: 
- A csáposkutak folyamatos működtetését (ezen belül a szükséges villamos energia költségeknek
a szolgáltató részére való megfizetése, a kitermelt vízmennyiség mérése és regisztrálása),
-   A kijelölt  talajvízvételi  helyeken havonta vízminták vétele,  és  a minták kémiai  vizsgálatának
elvégeztetése,
- Az észlelőkutak talajvízszintjének meghatározott ütemben és rendszerességgel történő mérése,
és regisztrálása, valamint a mérési adatoknak az éves kiértékeléshez szükséges formában való
feldolgozása,
- A védőmű területén elhelyezett és állandósított geodéziai pontjelek évi kétszeri ellenőrző mérése
vízszintes és magassági értelemben, és az eredmények dokumentálása,
-  Az  előző  feladatsor  teljesítése  során  keletkező  adatrendszer  évenkénti  kiértékelése  a
szakfelügyeleti szervezettel elvégeztetése.
-  A  védőmű  területén  elhelyezett  műtárgyak  és  árokrendszerek  tisztítása,  a  víz-lefolyás
zavartalanságának biztosítása.

Jelen előterjesztés a fent maradt feladatok DVG Zrt.-be történő átcsoportosítására tesz javaslatot.
Az  önkormányzatnak  Megállapodást  szükséges  kötni  a  DVG  Zrt.-vel  a  Partvédelmi  Rendszer
üzemeltetéséről.

II. Tárgyi eszközök átvétele
A  Dunaújvárosi  Partvédelmi  Vállalat  tulajdonát  képező  tárgyi  eszközöket  a  Dunaújvárosi
Partvédelmi Vállalat a DVG Zrt. tulajdonába adja, a DVG Zrt. által elkészíttetett, független szakértői
értékbecslésben foglalt ellenértékért.

III. Munkavállalók átvétele
A Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalattól átkerül a DVG Zrt. állományába 2017. január 01-től 16 fő. A
munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerint a munkaviszonyból származó jogok és
kötelezettségek az átadóról az átvevő munkáltatóra szállnak át.

IV. Igazgató
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és
felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 9. §. (5) bekezdése az alábbiak
szerint rendelkezik:
„(5) A Ptk. hatálybalépésekor működő, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényben
nevesített állami vállalat, tröszt, egyéb állami gazdálkodó szerv, egyes jogi személyek vállalata,
valamint  a  leányvállalat  a  2014.  március  14-én  hatályos,  rá  vonatkozó  jogszabályok  szerint
működhet  tovább,  azonban ilyen típusú jogi  személyek nem alapíthatóak.  A közös vállalatra a
gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 2014. március 14-én
hatályos 333. § (7) bekezdését kell alkalmazni.”



A  Polgári  Törvénykönyvről  szóló  1959.  évi  IV.  törvény  az  alábbiak  szerint  rendelkezett  a
Vállalatokat illetően:
70. §  (1) A helyi  önkormányzat, továbbá a szövetkezetek országos érdekképviseleti  szerve, az
egyesület vállalatot hozhat létre. A vállalat jogi személy.
(2) Egyesület esetében feltétel, hogy a vállalat létesítését az egyesület alapszabálya megengedje.
71.  §  (1)  A  vállalatot  létesítő  okiratban  meg  kell  állapítani  -  a  29.  §  (2)  bekezdésében
meghatározott tényeken és körülményeken kívül - a létesítő jogi személy nevét, a vállalat induló
vagyonát, továbbá a jogszabályban előírt egyéb tényeket és körülményeket.
(2)  A vállalat  nevében  utalni  kell  a  tevékenységére;  nevét  úgy  kell  meghatározni,  hogy  az  a
vállalatnak más gazdálkodó szervezettől való megkülönböztetésre alkalmas legyen.
(3) A vállalat a cégjegyzékbe való bejegyzéssel jön létre, és a cégjegyzékből való törléssel szűnik
meg.
72. §  (1) A vállalat tevékenységi körét a létesítő jogi személy - a jogszabályok keretei között -
állapítja meg, s biztosítja a tevékenység ellátásához szükséges vagyont.
(2) A létesítő jogi személy részesedhet a vállalatnak az állami költségvetéssel szemben fennálló
kötelezettségei teljesítése után fennmaradó nyereségéből; a részesedés mértékét a létesítő okirat
állapítja meg.
(3) A létesítő jogi személy a vállalat kötelezettségeiért kezesként felel.
(4) A vállalat igazgatóját a létesítő jogi személy nevezi ki és menti fel, valamint gyakorolja
munkaviszonyában az egyéb munkáltatói jogokat.
(5) A létesítő szerv előírhatja, hogy a vállalat általános vezetését - a kinevezett igazgató mellett -
vezetőtestület látja el. A vezetőtestület létesítésének rendjét, létszámát, döntési jogkörét a létesítő
okiratban  kell  meghatározni,  s  ezt,  valamint  a  működésével  kapcsolatos  egyéb  kérdéseket  a
szervezeti és működési szabályzatnak is tartalmaznia kell.
(6) A létesítő jogi személy a vállalatot megszüntetheti.
(7) Ha a vállalat jogutód nélkül megszűnik - a felszámolás esetét kivéve - végelszámolásnak van
helye.  A végelszámolás módjára az állami vállalatokról  szóló többször módosított  1977. évi VI.
törvényben  foglaltak  az  irányadók  azzal  az  eltéréssel,  hogy  a  megmaradó  vagyon  a  létesítő
szervet illeti meg. 
73. § (1) Az igazgató képviseli a vállalatot harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és
más hatóságok előtt;  e jogkörét  esetenként  vagy az ügyek meghatározott  csoportjára nézve a
vállalat  dolgozóira  ruházhatja  át.  A képviseleti,  illetőleg  az  aláírási  jogosultságot  a  képviseleti
könyvben kell nyilvántartani.
(2) A vállalat szervezeti és működési szabályzatát az igazgató állapítja meg. Ebben gondoskodnia

kell a vállalat tevékenységének ellátására legmegfelelőbb szervezet kialakításáról

Tóth  Ferenc,  a  Dunaújvárosi  Partvédelmi  Vállalat  igazgatója  munkaviszonya  2016.
december 31. napjával szűnik meg, a határozati javaslat alapján 2017. január 1-től az igazgatói
feladatokat munkaviszonyban, a DVG Zrt.-nél fennálló munkaviszonya mellett Gergő Edmond látja
el (2. sz. melléklet).

Az igazgató munkaviszonyban látja el feladatait, ezért a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.
törvény  (a  továbbiakban:  Mt.)  vezető  állású  munkavállalókra  vonatkozó  rendelkezéseit  is
figyelembe kell venni.

Az Mt. 211. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a vezető további munkavégzésre irányuló jogviszonyt
nem létesíthet.  Munkavégzésre irányuló jogviszonynak tekinthető a munkaviszony, a megbízási
jogviszony, a vállalkozási szerződésen alapuló jogviszony.

Az Mt. 211. § (2) bekezdése szerint a vezető
a)  nem  szerezhet  részesedést  -  a  nyilvánosan  működő  részvénytársaságban  való
részvényszerzés  kivételével  -  a  munkáltatóéval  azonos  vagy ahhoz  hasonló  tevékenységet  is
végző,  vagy  a  munkáltatóval  rendszeres  gazdasági  kapcsolatban  álló  más  gazdálkodó
szervezetben,
b)  nem köthet a saját nevében vagy javára a munkáltató tevékenységi körébe tartozó ügyletet,
továbbá



c)  köteles bejelenteni,  ha a hozzátartozója tagja a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló
tevékenységet is folytató vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági
társaságnak,  vagy  vezetőként  munkavégzésre  irányuló  jogviszonyt  létesített  az  ilyen
tevékenységet is folytató munkáltatónál.

Meg kell jegyezni,  hogy a határozott idejű munkaviszony az Mt. 79. §  (1) bekezdése b) pontja
alapján alapján a következők figyelembevételével szüntethető meg:

A munkáltató a határozott idejű munkaviszonyt azonnali hatályú felmondással - indokolás nélkül –
megszüntetheti.  E  megszüntetés  esetén  a  munkavállaló  jogosult  tizenkét  havi,  vagy  ha  a
határozott időből hátralévő idő egy évnél rövidebb, a hátralévő időre járó távolléti díjára.

Az előterjesztést tárgyalta a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság, az Ügyrendi, Igazgatási és
Jogi Bizottság.

Az  előterjesztéssel  kapcsolatos  véleményüket  a  bizottságok  elnökei  a  közgyűlésen,  szóban
ismertetik.

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a T. Közgyűlés elé:

 HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…./2016. (XI.17.) határozata
Javaslat a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat feladatai, és az ahhoz kapcsolódó eszközök,

humán erőforrás, finanszírozás DVG Zrt.-be történő átcsoportosítására, igazgató
választásra

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a  Dunaújvárosi Partvédelmi
Vállalat  -  a  hatályos  Dunaújvárosi  Magas  Part  Védelmi  Rendszerének  Üzemeltetéséről  szóló
Megállapodásban rögzített,  -  valamennyi  és  az  alábbiakban felsorolt  feladatát  a  DVG Zrt.-hez
csoportosítja 2017. január 1. napjától.

- A csáposkutak folyamatos működtetését (ezen belül a szükséges villamos energia költségeknek
a szolgáltató részére való megfizetése, a kitermelt vízmennyiség mérése és regisztrálása),
-   A kijelölt  talajvízvételi  helyeken havonta vízminták vétele,  és  a minták kémiai  vizsgálatának
elvégeztetése,
- Az észlelőkutak talajvízszintjének meghatározott ütemben és rendszerességgel történő mérése,
és regisztrálása, valamint a mérési adatoknak az éves kiértékeléshez szükséges formában való
feldolgozása,
- A védőmű területén elhelyezett és állandósított geodéziai pontjelek évi kétszeri ellenőrző mérése
vízszintes és magassági értelemben, és az eredmények dokumentálása,
-  Az  előző  feladatsor  teljesítése  során  keletkező  adatrendszer  évenkénti  kiértékelése  a
szakfelügyeleti szervezettel elvégeztetése.
-  A  védőmű  területén  elhelyezett  műtárgyak  és  árokrendszerek  tisztítása,  a  víz-lefolyás
zavartalanságának biztosítása
- A Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat könyvelési feladatai ellátása.

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  támogatja,  hogy  az  1.)  pontban rögzített
feladatellátás  átcsoportosítása  miatt  a  Dunaújvárosi  Partvédelmi  Vállalat  valamennyi
munkavállalója átkerül a DVG Zrt. munkavállalói állományába 2017. január 1. napjától, egyúttal
utasítja a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatóját és a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat igazgatóját, hogy
a  Munka  törvénykönyvéről  szóló  2012.  évi  I.  törvény  36-40.§-a  alapján  a  munkaviszonyból
származó jogoknak és  kötelezettségeknek az  átszállásával  kapcsolatos  intézkedéseket  tegyék
meg,  a  szükséges  szerződésmódosításokat  készítsék  elő,  továbbá  adják  meg  a  szükséges
tájékoztatást a munkavállalók érdekképviseletének.



3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja
- a DVG Zrt.-t, hogy a Dunaújvárosi Magas Part Védelmi Rendszerének Üzemeltetésére vonatkozó
költségvetés tervezetét,
-  a  Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat  igazgatóját  a vállalat  működésére vonatkozó költségvetést
terjesszék a decemberi közgyűlés elé elfogadásra.

4.  Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése  Gergő Edmondot  (születési  hely,  Dunaújváros
idő:1975.  Október  02.,  anyja  neve:  Gauzer  Ildikó,  lakcíme:  Dunaújváros.  Liszt  F.  kert
13.III/4.adóazonosító jel:8397203540) nevezi ki a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat igazgatójának,
határozott idejű munkajogviszony keretében, a DVG Zrt.-nél fennálló munkaviszonya mellett 2017.
január 1. napjától  ……-ig, a munkavállaló személyi alapbére 100.000,-Ft/hó.

5.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  Dunaújvárosi  Partvédelmi  Vállalat
igazgatóját, hogy jelen határozat 4. pontja szerinti változásokat a Székesfehérvári Törvényszéken
mint Cégbíróságon a határozat keltétől számított 15 napon belül jelentse be.
.
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert jelen határozat 3.,
4. és 5. pontjaiban hivatkozott, a gazdasági társaság és a Vállalat által előkészített dokumentumok
(megállapodás,  munkaszerződés és  az alapító okirat módosítás és a módosításokkal  egységes
szerkezetbe foglalt alapító  okiratok)  aláírására,  az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság
állásfoglalását követően, egyúttal felkéri jelen határozat közlésére.

7.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a Dunaújvárosi  Partvédelmi  Vállalat
igazgatóját, adja a DVG Zrt. tulajdonába a jelenleg tulajdonában álló tárgyi eszközöket, a DVG Zrt.
által  elkészíttetett,  független  szakértői  értékbecslésben  foglalt  ellenértékért,  a  Dunaújvárosi
Partvédelmi  Vállalat  könyvelési  feladatok  ellátása  és  a  részére  biztosított  ingatlanhasználat
fejében.

8.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a Dunaújvárosi  Partvédelmi  Vállalat
igazgatóját  és  a  DVG  Zrt.  elnök-vezérigazgatóját,  hogy  jelen  határozat  7.  pontja  szerinti
ingóeszköz  átruházási  szerződést  kösse  meg  az  ügyrendi  igazgatási  és  jogi  bizottság
állásfoglalását követően

9. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatóját, hogy
jelen határozatot terjessze a DVG Zrt. igazgatósága és felügyelő bizottsága elé véleményezésre.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
         a polgármester
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:                             

                   a DVG Zrt. igazgatósága
                            a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója
                            a  Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat igazgatója

   - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:            
         a vagyonkezelési osztály vezetője

                           a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője  (3. pont)
Határidő: - a határozat közlésére: az előkészítő osztályhoz való megérkezést követő 8 napon belül

 Dunaújváros, 2016.november 17.

Hingyi László s.k.
a gazdasági és területfejlesztési bizottság

elnöke

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

elnöke


