
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. december 14.

Javaslat a Dunanett Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására

Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 

Serfőző Anikó gazdálkodási ügyintéző
Meghívott:-
Véleményező bizottságok:
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.12.06.
   A  napirendi  pont  rövid  tartalma: Dr.  Móricz  Zoltán  ügyvéd  úr  a  Társaság  megbízásából
megküldte a Kft. alapító okiratát, illetve annak módosítását, tekintettel arra, hogy Ferencz Kornél
ügyvezető lakcíme megváltozott. A létesítő okirat módosításának jóváhagyása közgyűlési hatáskör.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Vagyonkezelési osztály Iktatószám: 29086/2017.
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 Dunanett Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

 Dr. Móricz Zoltán ügyvéd úr a Társaság megbízásából megküldte a Kft. alapító okiratát,
illetve  annak  módosítását,  tekintettel  arra,  hogy  Ferencz  Kornél  ügyvezető  lakcíme
megváltozott (1. melléklet)

A Társaság kizárólagos önkormányzati tulajdonban van.

Az  önkormányzat  gazdálkodásának  rendjéről  szóló  15/2015.  (V.22)  rendelet  21.  §  (2)
tartalmazza:

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

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

A lakcím változása okán az alapító okirat 20. pontja az alábbiak szerint módosul:

„A  társaság  ügyvezetője,  2017.  június  01.  napjától,  2018.  május  31.  napjáig  tartó
határozott időtartamra önálló, korlátozásoktól mentes képviseleti jogosultsággal
- Ferencz Kornél (Szül.:Székesfehérvár, 1979. augusztus 08., anyja neve: Sárvári Mária
Magdolna; adóazonosító:8411261859) 8000 Székesfehérvár, Trencséni utca 5. szám alatti
lakos”

Az  előterjesztést  2017.  december  06-án  megtárgyalta  az  Ügyrendi,  igazgatási  és  jogi
bizottság.  A  bizottság  tagjai  5  igen  szavazattal  közgyűlési  tárgyalásra  alkalmasnak
nyilvánították az előterjesztést.

Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő. 



Határozati javaslat

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…..../2017.(XII.14.) határozata 

a DUNANETT Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról

1. DMJV Közgyűlése a DUNANETT Nonprofit Kft. Alapító Okirata módosítására az alábbi
rendelkezést fogadja el:

Az alapító okirat 20. pontja az alábbiak szerint módosul:
„A  társaság  ügyvezetője,  2017.  június  01.  napjától,  2018.  május  31.  napjáig  tartó
határozott időtartamra önálló, korlátozásoktól mentes képviseleti jogosultsággal
- Ferencz Kornél (Szül.:Székesfehérvár, 1979. augusztus 08., anyja neve: Sárvári Mária
Magdolna; adóazonosító:8411261859) 8000 Székesfehérvár, Trencséni utca 5. szám alatti
lakos”

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

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:                             
          a polgármester
   - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:            

                    a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő:  - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra érkezésétől 

számított 8 napon belül
      az alapító okirat aláírására: a határozat meghozatalától számított 15 napon

belül

Dunaújváros, 2017. december 14.

Tóth Kálmán s.k.
ügyrendi, igazgatási és 

jogi bizottság elnöke


