
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. február 14.
Javaslat a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. és az önkormányzat

közötti tagi kölcsönszerződés 2. számú módosítására

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

Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
Dr. Kaja Edit ügyintéző

Meghívott:-
Véleményező bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 02. 12.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 02. 12.

A napirendi pont rövid tartalma:  DMJV Közgyűlése 709/2018. (XII.13.) határozatával döntött a
DSZSZ  Kft.  részére  tagi  kölcsön  nyújtására  és  Önkormányzata  és  a  DSZSZ  Kft.  között  tagi
kölcsönszerződés  jött  létre.  Ezen  szerződés  2019.02.05.  napján  módosításra  került.  A
módosításba  számolási  hiba  folytán  nem  pontosan  került  be  az  ügyvezető  részére  utalandó
összeg, ezért szükséges a szerződés újabb módosítása. 

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Vagyonkezelési osztály Iktatószám: 1186-17/2019.
Ügyintéző neve: Dr. Kaja Edit Ügyintéző telefonszáma: 25/544-214
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: Dr. Petánszki Lajos
Leadás dátuma:2019.02.07. Ellenőrzés dátuma:2019.02.07.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések:



Javaslat 
a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. és az önkormányzat közötti tagi

kölcsönszerződés 2. számú módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  a  DSZSZ  Kft.  között  tagi
kölcsönszerződés jött létre 2019. január 7. napján. (1. sz. melléklet). A felek a szerződést
közös megegyezéssel 2019.02.05. napján módosították (2. sz. melléklet). A módosításba
számolási hiba folytán nem pontosan került be az ügyvezető részére utalandó összeg,
ezért szükséges a szerződés újabb módosítása. 

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

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

A bizottságok véleményeit az elnökök a közgyűlésen szóban ismertetik.

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…  ./2019. (II.14.) határozata

Az önkormányzata és a DSZSZ Kft. közötti tagi kölcsönszerződés 2. számú
módosítására

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Dunaújváros Megyei
Jogú Város Önkormányzata és a DSZSZ Kft. között 2019. január 7. napján létrejött és 2019.
február  5.  napján  módosított  tagi  kölcsönszerződést  a  határozat  mellékletét  képező  2.
számú szerződésmódosításban foglaltak szerint módosítja.

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felkéri  a  polgármestert  a  határozat
közlésére és felhatalmazza a határozat mellékletét képező 2. számú szerződésmódosítás
aláírására.

Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért:
a polgármester

   - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:            
                 a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra való 

megérkezését követő nyolc napon belül
   - a szerződésmódosítás aláírására: a határozat közlését követő 15 napon belül

Dunaújváros, 2019. február 14.

Hingyi László s.k.
A gazdasági és területfejlesztési

bizottság
elnöke

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

elnöke


