
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. 04. 18.

Javaslat a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat 2018. évi beszámolójának elfogadására, vezető
tisztségviselő 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: Gergő Edmond igazgató, Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat

Véleményez  ő bizottságok:
pénzügyi bizottság 2019. 04.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 04.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 04.

A napirendi pont rövid tartalma: 
A Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat megküldte elfogadásra DMJV Közgyűlésének 2018. évi éves
beszámolóját,  valamint  a  vezető  tisztségviselő  megbízása  is  lejár  2019.  május  31-én,  ezért
szükséges a személyéről dönteni.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Vagyonkezelési Osztály Iktatószám: …………../2019.
Ügyintéző neve: Engyel László Ügyintéző telefonszáma: 25/544-302
Ügyintéző aláírása: Igazgató/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 Partvédelmi Vállalat 2016. évi beszámolójának és 2018. évi üzleti tervének
elfogadására, vezető tisztségviselő megválasztására

Tisztelt Közgyűlés!

A Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat megküldte a 2018. évre vonatkozó egyszerűsített éves
beszámolóját (az előterjesztés 1. számú melléklete:  levél és szöveges beszámoló), és  annak
kiegészítő mellékletét. 

Dunaújváros MJV Közgyűlése a 131/2012. (IV.12.) határozatával hozzájárult ahhoz, hogy a vállalat
könyvvizsgáló  alkalmazása  nélkül  működjön,  ennek  értelmében  a  2018.  évi  éves  beszámoló
könyvvizsgálattal  nem  volt  alátámasztva.  (az  előterjesztés  2.  számú  melléklete:  közgyűlési
határozat)

A vállalat 2018. évi mérleg főösszege 15.808  E Ft, adózott  eredménye -1.423  E Ft
(veszteség). (a határozati javaslat 1. számú melléklet: 2018. évi mérleg, egyszerűsített éves
beszámoló, a határozati javaslat 2. számú melléklet: eredménykimutatás, a határozati javaslat
3. számú melléklet: kiegészítő melléklet)

A Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat igazgatója, Gergő Edmond igazgató megbízása 2019. május
31-én lejár, ennek okán szükséges igazgató jelölése.

Dunaújváros MJV Közgyűlése a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat működési tervét a 661/2018.
(XII.13.) határozatával elfogadta. (az előterjesztés 1. számú melléklete)

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

A bizottságok elnökei a bizottságok véleményét szóban ismertetik a közgyűlésen

Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:

I. Határozati javaslat 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének …/2019. (IV.18.) határozata 

a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat 2018. évi beszámolójának elfogadásáról:
 Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Partvédelmi  Vállalat  2018. évi
beszámolóját, annak kiegészítő mellékletét 15.808  eFt  mérleg  főösszeggel,  -1.423  eFt
(veszteség) adózotti eredménnyel  a határozat 1., 2. és 3. számú mellékletei szerint elfogadja,
egyben utasítja a polgármestert a határozat közlésére.

Felelős:- a határozat közléséért:
                       a polgármester
              - a határozat végrehajtásáért:
                       a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat igazgatója
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                       a Vagyonkezelési Osztály vezetője

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



II.   Határozati javaslat
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

..../2019. (IV.18.) határozata

a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat igazgatója megválasztására 

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  Dunaújvárosi  Partvédelmi  Vállalat  vezető
tisztségviselőjének  megbízatása  lejárta  miatt  2019.  június  01-től,  2020.  május  31-ig  Gergő
Edmondot (anyja neve: Gauzer Ildikó, lakcíme: 2400 Dunaújváros, Liszt F. kert 13. 3/4.) választja
meg új igazgatónak bruttó 100.000,- Ft/hó megbízási díj mellett.

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri  a  polgármestert  a  határozat  közlésére,
továbbá felhatalmazza a  Dunaújvárosi  Partvédelmi  Vállalat  által  előkészített Alapító  Okirat
módosítás  és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés és a megbízási
szerződés aláírására.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
     a polgármester                             
   - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:            

                 a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő:  - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő érkezésétől számított 8 napon 

belül
                  

Dunaújváros, 2019. április 18.

                Hingyi László s.k. Pintér Attila s.k.
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke a pénzügyi bizottság elnöke

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






