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Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 01. 19.

Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. alapító okiratának módosítására

Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
   a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
Dr. Kaja Edit ügyintéző

Meghívott:

Véleményező bizottságok:
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. 01. 17.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 01. 17.

A napirendi  pont rövid tartalma: DMJV Közgyűlése 758/2016.  (XI.17.)  határozatával
döntött arról,  hogy a DVG Zrt. felügyelőbizottsági tagja, az önkormányzat által  delegált
Pintér Tamás lemondását elfogadja és a társaság új felügyelőbizottsági tagjának Pintér
Attilát választotta meg. Döntött továbbá arról, hogy a DVG Zrt. felügyelőbizottságánál 4
tagú felügyelőbizottság működik és 4. tagnak Láng Csabát választotta meg. A DVG Zrt.
megküldte az alapító okirat módosítását és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt
alapító  okiratot,  mely  aláírásra  is  került.  A Székesfehérvári  Törvényszék  Cégbírósága
hiánypótlásra hívta  fel  a társaságot,  amely miatt  az alapító  okirat  ismételt  módosítása
szükséges. Az alapító okirat módosításáról a Közgyűlés dönt.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: vagyonkezelési osztály
Ügyintéző neve: Dr. Kaja Edit
E-mail címe: kajaedit@pmh.dunanet.hu
Telefonszáma: 06-25-544-214
Iktatószám: 1853/2017.

Előkészítő aláírása: Dr. Kaja Edit
Igazgató / Osztályvezető aláírása: Dr. Vántus Judit 

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos
Leadás dátuma: 2017. 01. 11.
Ellenőrzés dátuma: 2017. 01. 11.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: 
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:    egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT
a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. alapító okiratának módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

I. Előzmények:

DMJV Közgyűlése 758/2016. (XI.17.) határozatával (1. sz. melléklet) döntött arról, hogy a
DVG  Zrt.  felügyelőbizottsági  tagja,  az  önkormányzat  által  delegált  Pintér  Tamás
lemondását elfogadja és a társaság új felügyelőbizottsági tagjának Pintér Attilát választotta
meg.  Döntött  továbbá  arról,  hogy  a  DVG  Zrt.  felügyelőbizottságánál  4  tagú
felügyelőbizottság működik és 4. tagnak Láng Csabát választotta meg. 
A  DVG  Zrt.  megküldte  az  alapító  okirat  módosítását  és  a  módosítással  egységes
szerkezetbe  foglalt  alapító  okiratot,  mely  aláírásra  is  került.  A  Székesfehérvári
Törvényszék Cégbírósága hiánypótlásra hívta fel  a  társaságot (2.  sz.  melléklet),  mely
szerint  a  felügyelőbizottságnál  a  határozathozatalt  úgy  kell  szabályozni,  hogy  azt  a
jelenlévő tagok szótöbbséggel hozzák figyelemmel a Ptk. 3:27. § (3) bekezdés kogens
rendelkezéseire.

II. Vonatkozó jogszabályok:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:27.  §   [A felügyelőbizottság
működése]

(3) A felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza. A létesítő okirat
ennél alacsonyabb határozathozatali arányt előíró rendelkezése semmis.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat gazdálkodásának
rendjéről  szóló 15/2015.  (V.22.)  önkormányzati  rendelet  21.  §  (2)  bekezdése a
következőkről rendelkezik: 

„Az önkormányzat egyszemélyes, illetőleg 50%-ot meghaladó tulajdoni részesedéssel ren-
delkező gazdasági társasága legfőbb szervének hatáskörébe tartozó alábbi jogait a köz-
gyűlés gyakorolja:

1. az alapító  okirat  (társasági  szerződés,  alapszabály)  megállapítása (jóváhagyása)  és
módosítása,...

Mindezek alapján a DVG Zrt. megküldte az alapító okirat módosítását és a módosítással
egységes szerkezetbe foglalt lapító okiratot (a határozat melléklete).

Az  előterjesztést  a  gazdasági  és  területfejlesztési  bizottság,  valamint  az  ügyrendi,
igazgatási és jogi bizottság tárgyalja.

A bizottságok véleményét a bizottsági elnökök szóban ismertetik a Közgyűlésen.

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



HATÁROZATI JAVASLAT

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

DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. alapító okiratának módosításáról

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  hozzájárul  a  DVG  Dunaújvárosi
Vagyonkezelő  Zrt.  alapító  okirata  módosításához  jelen  határozat  mellékletében  csatolt
módosítás szerint.

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felkéri  a  polgármestert  a  határozat
közlésére, továbbá felhatalmazza az alapító okirat módosítás és a módosítással egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.

Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért:
a polgármester

      - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:            
                 a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra való 

megérkezését követő nyolc napon belül
az alapító okirat módosítás aláírására: a határozat meghozatalától számított 
15 napon belül

Dunaújváros, 2017. január 19.

Hingyi László s.k.
a gazdasági és területfejlesztési

bizottság elnöke

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

elnöke


