
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. 06. 21.

Javaslat  a  Dunaújvárosi  Kohász  Kézilabda  Akadémia  Nkft.  ügyvezető  személyének
megválasztására 

El  őadó: a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

El  őkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető
Engyel László ügyintéző

Meghívott:

Véleményez  ő bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 06.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 06.

A napirendi pont rövid tartalma: 
A DKKA Nonprofit  Kft.  ügyvezetőjének lejár  a megbízatása 2018.  06. 30-án,  ennek okán
szükséges a személyéről dönteni.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Vagyonkezelési Osztály Iktatószám: 13565/2018.
Ügyintéző neve: Engyel László Ügyintéző telefonszáma: 25/544-302
Ügyintéző aláírása: 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 Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nkft. ügyvezető személyének
megválasztására 

Tisztelt Közgyűlés!

A DKKA Nkft. ügyvezetőjének megbízatása lejár 2018. június 30-án ennek okán szükséges a
személyéről dönteni.

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

A bizottságok véleményét a bizottságok elnökei szóban ismertetik a közgyűlésen.

Fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:

Határozati javaslat
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…..../2018. (VI.21.) határozata

a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nkft. ügyvezető személyének
megválasztásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia
Nkft.  vezető tisztségviselőjének megbízatása lejárta miatt  2018. július 01-től …………….-ig
……………………………..-t  (születési  hely,  idő:  ……………...;  anyja leánykori  neve:
…………………………….; lakcíme:  ……………………...;  adóazonosítója:
……………………….)  választja  meg  új  ügyvezetőnek  bruttó  …………………...,-  Ft/hó
megbízási díj mellett.

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  felkéri  a  polgármestert  a  határozat
közlésére,  továbbá felhatalmazza a  társasági  szerződés módosítás  és  a  módosítással
egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés aláírására, az ügyrendi igazgatási és jogi
bizottság  állásfoglalását  követően,  továbbá  felkéri  és  felhatalmazza  a  jelen  határozat
mellékleteként előkészített megbízási szerződés aláírására.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
     a polgármester                             
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

             a DKKA Nonprofit Kft. tulajdonosi képviselője
   - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:            

                 a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő:  - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő érkezésétől számított 8 
napon belül
                    - a társasági szerződés aláírására: a taggyűlési határozat meghozatalától 
számított

15 napon belül 
                    - a megbízási szerződés aláírására: a taggyűlési határozat meghozatalától 
számított 15 napon 
belül
Dunaújváros, 2018. június 21.

Hingyi László s.k.
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke



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


