
                                                             Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. 03. 21.

Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  552/2018.  (X.18.)  határozata  a
dunaújvárosi  szennyvíztisztító  telep  DVCSH Kft.  általi  üzemeltetéséhez  szükséges döntés
meghozataláról 2. pontja 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. 03.19.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 03.19.

A napirendi pont rövid tartalma:  DMJV Közgyűlése 552/2018. (X.18.) határozatával döntött a
dunaújvárosi  szennyvíztisztító  telep  DVCSH  Kft.  általi  üzemeltetéséhez  szükséges  döntés
meghozataláról.  A  Székesfehérvári  Törvényszék  7.Fpk.143/2018/15.  számú  végzésében
megállapította  a  Dunaújvárosi  Szennyvíztisztító  Szolgáltató  Kft.  fizetésképtelenségét  és
felszámolását főeljárásként elrendelte.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Vagyonkezelési osztály Iktatószám: 16783/2019.
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:2019.03.14. Ellenőrzés dátuma:2019.03.14.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések:



Javaslat 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 552/2018. (X.18.) határozata a dunaújvárosi

szennyvíztisztító telep DVCSH Kft. általi üzemeltetéséhez szükséges döntés meghozataláról
2. pontja módosítására

Előzmények:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 552/2018. (X.18.) határozatával (1. sz. melléklet)
döntött  a  dunaújvárosi  szennyvíztisztító  telep  DVCSH  Kft.  általi  üzemeltetéséhez  szükséges
döntés meghozataláról.

A  határozat  2.  pontjában  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  arról  döntött,  hogy
amennyiben a felszámolás jogerősen elrendelésre kerül, akkor kezdeményezi a felszámoló felé a
hitelezői  igény  nyilvántartásba  vételét,  a  Kormány  felé  a  DSZSZ  Kft.  stratégiailag  kiemelt
jelentőségű gazdálkodó szervezetté történő minősítését.

A  Székesfehérvári  Törvényszék  7.Fpk.143/2018/15.  számú  végzésében  (2.  sz.  melléklet)
megállapította  a  Dunaújvárosi  Szennyvíztisztító  Szolgáltató  Kft.  fizetésképtelenségét  és
felszámolását főeljárásként elrendelte.

A Székesfehérvári Törvényszék 7.Fpk.143/2018/19. számú végzésében (3. sz. melléklet) döntött
a felszámolás megindításának közzétételéről.

Az  önkormányzat  és  a  DSZSZ Kft.  is  a  végzés alapján benyújtotta  a az  érvényesíteni  kívánt
követeléseit a felszámolónak (4. és 5. melléklet).

A fentiek alapján a határozat 2. pontja módosítására teszünk javaslatot, mivel már nem szükséges
Kormány  felé  a  DSZSZ  Kft.  stratégiailag  kiemelt  jelentőségű  gazdálkodó  szervezetté  történő
minősítésének kezdeményezése.

Bizottsági véleményeket a bizottsági elnökök szóban ismertetik a Közgyűlésen.

A fentiek szerint az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:

   Határozati javaslat

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…..../2019. (III. 21.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 552/2018. (X.18.) határozata a dunaújvárosi
szennyvíztisztító telep DVCSH Kft. általi üzemeltetéséhez szükséges döntés meghozataláról

2. pontja módosítására

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  552/2018.  (X.18.)  határozata  2.  pontját  az
alábbiak szerint módosítja:

„2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése - amennyiben a felszámolás jogerősen elrendelésre
kerül - kezdeményezi a felszámoló felé a hitelezői igény nyilvántartásba vételét.”

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

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                      a polgármester



- a végrehajtásban való közreműködésért: 
                       a vagyonkezelési osztály osztályvezetője

Határidő:  - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 8 napon belül

Dunaújváros, 2019. március 21.

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

          bizottság elnöke                                         bizottság elnöke


