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Javaslat a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. Szervezeti és Működési
Szabályzatának elfogadására

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

Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető
Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző

Meghívott: Konstantin Mihály ügyvezető, Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft.

Véleményező bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.06.26.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.06.26.

A  napirendi  pont  rövid  tartalma: Javaslat  a  Dunaújvárosi  Szennyvíztisztító  Szolgáltató  Kft.
Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Vagyonkezelési Osztály Iktatószám: /2017.
Ügyintéző neve: Sebestyénné dr. Tóth Judit Ügyintéző telefonszáma: 25/544-302
Ügyintéző aláírása: Igazgató/osztályvezető aláírása: 

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt

Egyéb megjegyzések:



 Javaslat 
a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának

elfogadására

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

Konstantin  Mihály  ügyvezető  tájékoztatása szerint  a  Szervezeti  és  Működési  Szabályzat
módosítása  azért  szükséges,  mert  az  Állami  Számvevőszék  az  önkormányzatok  többségi
tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése során felhívta a társaságot
az SZMSZ módosítására úgy,  hogy az összhangban legyen a módosított  Alapító Okirattal.  Az
Állami  Számvevőszék  által  megismert  szabályzat  még  kettős  ügyvezetést  és  egynél  több
tulajdonosi tagszámot tartalmazott. Az ügyvezető csatolta a felügyelőbizottsági jegyzőkönyvet is (1.
sz. melléklet).

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 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:

HATÁROZATI JAVASLAT 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

.../2017. (VI.27.)  határozata 
 a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának

elfogadásáról

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése megismerte  és  jóváhagyja  a  Dunaújvárosi
Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. (2400 Dunaújváros, Siklói u.372/17 hrsz.) által előterjesztett
és jelen határozat mellékletét képező Szervezeti és Működési Szabályzatot (továbbiakban:
SZMSZ), egyúttal utasítja a társaság ügyvezetőjét az SZMSZ aláírására. 

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 Szennyvíztisztító Szolgáltató 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, 2017. június 27.

                 Hingyi László s.k. Tóth Kálmán s.k.
     a gazdasági és területfejlesztési                      az ügyrendi, igazgatási és jogi
               bizottság elnöke   bizottság elnöke
                                                                                      
                                                                                    

                                 

   


