
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. szeptember 20.

Javaslat a 303/2018. (V.17.), közgyűlési határozat 2. pontjának módosítására, a Dunanett
Nkft. könyvvizsgálója díjazása megállapítása vonatkozásában 

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

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

Meghívott:-
Véleményező bizottságok:
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018.09.19.
gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 2018.09.18.
   A napirendi  pont  rövid tartalma: A 303/2018.  (V.17.)  közgyűlési  határozat  döntött  a  Kft.  új
könyvvizsgálójáról. Az alapító okirat értelmében a könyvvizsgáló díjazásának megállapítása is az
alapító hatásköre.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Vagyonkezelési osztály Iktatószám: 14117-8/2018.
Ügyintéző neve: Serfőző Anikó Ügyintéző telefonszáma: 25/544-263
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 303/2018. (V.17.) közgyűlési határozat 2. pontjának módosítására, a Dunanett Nkft.

könyvvizsgálója díjazása megállapítása vonatkozásában 

Tisztelt Közgyűlés!

DMJV Közgyűlése a 303/2018. (V.17.) határozattal 2018. június 01-től 2019. május 31-ig Tóthné
Nagy Etelkát bízta meg a Kft. új könyvvizsgálójának (1. melléklet).
A Társaság alapító okirat IV./ 11. j) pontja értelmében a könyvvizsgáló díjazásának megállapítása is
az alapító hatásköre. (2. melléklet).

Ennek  értelmében  szükséges  a  határozat  módosítása.  A  könyvvizsgáló  díjazása  az  előző
időszakban 120.000.- Ft+ÁFA/hó volt.

Tisztelt Közgyűlés!

Az  előterjesztést  tárgyalta  az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság,  a  gazdasági  és
területfejlesztési bizottság elnöke.
A bizottságok véleményeit a bizottságok elnökei a közgyűlésen szóban ismertetik.

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

   HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…./2018. (IX.20.) határozata
 a 303/2018. (V.17.) közgyűlési határozat 2. pontjának módosítására, a Dunanett

Dunaújvárosi Regionális Köztisztasági és Hulladékkezelő Szolgáltató Nonprofit Kft.
könyvvizsgálója megválasztása, díjazása vonatkozásában

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 303/2018. (V.17.) közgyűlési határozat 2. pontját,
a  Dunanett  Dunaújvárosi  Regionális  Köztisztasági  és  Hulladékkezelő Szolgáltató Nonprofit  Kft.
könyvvizsgálója  megválasztására,  díjazására  vonatkozó rendelkezéseit,  a  következőképpen
módosítja:

„2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunanett Dunaújvárosi Regionális Köztisztasági
és Hulladékkezelő Szolgáltató Nonprofit Kft.  jelenlegi könyvvizsgálója 2018. május 31-én történő
megbízatása lejárta miatt  2018. június 01-től 2019. május 31-ig Tóthné Nagy Etelkát (an: Kiss
Etelka, székhely 2400 Dunaújváros, Százszorszép u. 3., Kamarai nyilvántartási száma: 000439,
KM-001333,  adószáma:46571324-2-27)  választja  meg  a  társaság  új  könyvvizsgálójának,
120.000.- Ft+Áfa/hó díjazás mellett.”

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

Dunaújváros, 2018. szeptember 20.

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


