
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. október 19.

Javaslat a DVG Zrt. vezető tisztségviselője visszahívásáról, újbóli kinevezéséről szóló
621/2017. (IX.21.) közgyűlési határozat módosítására

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

Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
Serfőző Anikó gazdálkodási ügyintéző

Meghívott:-
Véleményező bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.10.11.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.10.11,10.17.
   A napirendi pont rövid tartalma:  DMJV Közgyűlése tárgyi  határozatban Horváth Józsefet,  a
DVG Zrt.  igazgatósági  tagját,  öregségi  nyugdíjkorhatár  elérése  miatt  szeptember  29.  napjával
visszahívta az igazgatóságból,  majd október 01. napjától, igazgatósági tagnak választotta meg,
azzal hogy feladatait az öregségi nyugdíj mellett látja el. Szükséges a határozat módosítása.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Vagyonkezelési osztály Iktatószám: 25045/2017.
Ügyintéző neve: Serfőző Anikó Ügyintéző telefonszáma: 25/544-263
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 ülés

Egyéb megjegyzések:



Javaslat
 a DVG Zrt. vezető tisztségviselője visszahívásáról, újbóli kinevezéséről szóló 621/2017.

(IX.21.) közgyűlési határozat módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a címben jelzett határozattal a DVG Dunaújvárosi
Vagyonkezelő  Zrt.  jelenlegi  igazgatósági  tagját,  Horváth  Józsefet  (anyja  neve:  Bukor  Terézia,
szül.hely,  idő:  Foktő,  1954.03.30.  ,  Adóazonosító  jel:  8318645464,  lakcím:  2400  Dunaújváros,
Gőzmalom  u.  54.)  2017.  szeptember  29.  napjával  visszahívta  az  igazgatóságból,  öregségi
nyugdíjkorhatár miatti elérésére való tekintettel.
A határozat 2. pontjában a Közgyűlés Horváth Józsefet, 2017. október 01. napjától 2020. február
28-ig a  DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. igazgatósági tagjának választotta meg azzal, hogy
feladatait az öregségi nyugdíj mellett, megbízási jogviszonyban, változatlan díjazás mellett látja el
(1.melléklet)

Szükséges a határozat 1. illetve 2. pontjában a dátumok módosítása.
A DVG Zrt. megküldte a dátumokkal kiegészített határozati javaslatot.

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

A gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.10.11-i ülésén megtárgyalta az előterjesztést és
a  dátumokkal  kiegészített  határozati  javaslatot  6  igen  szavazattal  elfogadásra  javasolja  a
Közgyűlésnek.

Az ügyrendi,  igazgatási és jogi bizottság elnöke a bizottság véleményét a közgyűlésen szóban
ismerteti.

Tisztelt Közgyűlés!

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

HATÁROZATI JAVASLAT
 Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…./2017. (X.19.) határozata
 a DVG Zrt. vezető tisztségviselője visszahívásáról, újbóli kinevezéséről szóló 621/2017.

(IX.21.) közgyűlési határozat módosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 621/2017. (IX.21.) közgyűlési határozat 1., illetve
2.  pontját,  a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.  jelenlegi  igazgatósági tagja,  Horváth József
foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó rendelkezéseit a következőképpen módosítja:

„1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. jelenlegi
igazgatósági tagját, Horváth Józsefet (anyja neve: Bukor Terézia, szül.hely, idő: Foktő, 1954.03.30.
, Adóazonosító jel: 8318645464, lakcím: 2400 Dunaújváros, Gőzmalom u. 54.) 2017. november 20.
napjával visszahívja az igazgatóságból, öregségi nyugdíjkorhatár miatti elérésére való tekintettel.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Horváth Józsefet, 2017. november 22. napjától
2020. február 28-ig a  DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. igazgatósági tagjának választja meg
azzal, hogy feladatait az öregségi nyugdíj mellett,  megbízási jogviszonyban, változatlan díjazás
mellett látja el. „
 
2. A 621/2017. (XI.21.) közgyűlési határozat többi pontja változatlan marad.

Felelős: a határozat közléséért és végrehajtásért:
a polgármester



a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért:
a vagyonkezelési osztály vezetője

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

Dunaújváros, 2017. október 19.

Hingyi László s.k.
a gazdasági és területfejlesztési

bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
ügyrendi, igazgatási és jogi

bizottság elnöke


