
Kiosztásra 39. napirendi pont 
 

 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 - az igazgató kivételével - 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 Tóth Ferencet (születési hely, Cegéd idő:1953. 
január 30., anyja neve: Páldi Judit, lakcíme: Dunaújváros. Erkel kert 2. IV/1., adóazonosító jel: 
8314402982, szig.szám: 313165 IA) nevezi ki a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat igazgatójának, 
határozott idejű munkajogviszony keretében 2017. január 1. napjától a Vállalat 
mérlegbeszámolójának elfogadásnak napjáig, de legkésőbb 2017. május 31-ig, a munkavállaló 
személyi alapbére 400.000,-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 - az NAA 
132 forgalmi rendszámú KIA típusú személygépkocsi kivételével - 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 
                            
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 

 


