
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. október 18.

Javaslat a 306/2018. (V.17.), közgyűlési határozat hatályon kívül helyezésére, új döntés
meghozatalára, az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft. könyvvizsgálója

megválasztása 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 2018.10.09.
gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke  2018.10.10.
   A napirendi  pont  rövid tartalma: A 306/2018.  (V.17.)  közgyűlési  határozat  döntött  a  Kft.  új
könyvvizsgálójáról.  A  társaság  megküldte  a  megválasztott  könyvvizsgáló,  Tölgyes  András
(QUERCUS  Kft.)  árajánlatát.  Szükséges  a  korábban  meghozott  határozatot  hatályon  kívül
helyezni, új döntést hozni.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Vagyonkezelési osztály
Iktatószám: 14117-9/2018.
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 306/2018. (V.17.), közgyűlési határozat hatályon kívül helyezésére, új döntés

meghozatalára az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft. könyvvizsgálója megválasztása
vonatkozásában 

Tisztelt Közgyűlés!

DMJV Közgyűlése a 306/2018. (V.17.) határozattal 2018. június 01-től 2019. május 31-ig az Energo-

Hőterm Beruházó, Működtető Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlésének javasolja 2018. június

01-től 2019. május 31-ig a  Confessio Könyvvizsgáló Kft.-t (székhely: 1106 Budapest, Juhász utca

39., Cégjegyzékszám: 01 09 726805, könyvvizsgálatért felelős személy: Turányik Ferenc ügyvezető

igazgató, kamarai nyilvántartási szám:006614) a társaság új könyvvizsgálójának megválasztani. (1.

melléklet).

Busi  Éva  ügyvezető  asszony megküldte  a  megválasztott  könyvvizsgáló,  a  Quercus Audit  Kft.-
(székhely:  8200  Veszprém,  Radnóti  tér  2.  C.  ép.,  Cégjegyzékszám:  19  09  512226,
könyvvizsgálatért  felelős  személy:  Tölgyes  András  ügyvezető)  árajánlatát  a  2018.-2020.  üzleti
évekre vonatkozóan, ami 1.000.000.-Ft+ áfa/év (2. melléklet).

A társaság  cégkivonatának  14.  pontja  tartalmazza,  hogy  a  társaság  2018.08.01-2021.05.31-ig
választotta meg a társaság taggyűlése (3. melléklet).

Az  előterjesztés  a  korábban  meghozott  határozat  hatályon  kívül  helyezésére,  új  döntés
meghozatalára tesz javaslatot, ügyvezető asszony levelének megfelelően.

Tisztelt Közgyűlés!

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

A bizottságok véleményei:

Az  Ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság 2018.  október  09-i  ülésén  5  igen  szavazattal
közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak nyilvánította az előterjesztést.

A  Gazdasági  és  Területfejlesztési  bizottság 2018.  október  10-i  ülésén  megtárgyalta  a  z
előterjesztést 5 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.

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



 HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…./2018. (X.18.) határozata
 a 306/2018. (V.17.), közgyűlési határozat hatályon kívül helyezésére, új döntés

meghozatalára az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft. könyvvizsgálója megválasztása
vonatkozásában 

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  306/2018.  (V.17.)  közgyűlési  határozatot  2018.
október 18. napjával hatályon kívül helyezi, egyidejűleg az alábbi határozatot hozza:

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető
Kft. taggyűlése által 2018. augusztus 01. napjától 2021. május 31. napjáig megválasztott Quercus
Audit  Kft.-t  (székhely:  8200 Veszprém, Radnóti  tér 2. C. ép.,  Cégjegyzékszám: 19 09 512226,
könyvvizsgálatért felelős személy:  Tölgyes András ügyvezető) a társaság új könyvvizsgálójának
azzal, hogy feladatait a 2018.-2020. üzleti években 1.000.000.-Ft+áfa/év összegért látja el.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat közlésére.

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. október 18.

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


