
      Fedőlap                      

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. 05. 30.

Javaslat a DVCSH Kft. könyvvizsgálója személyére 

El  őadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

El  őkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető
Engyel László ügyintéző

Meghívott:  Neszmélyi Lóránd ügyvezető igazgató, DVCSH Kft. 
                    2400 Dunaújváros, Építők útja 1.

Véleményez  ő bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 05.
pénzügyi bizottság 2019. 05.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 05.

A  napirendi  pont  rövid  tartalma:  A  DVCSH  Kft.  megküldte  DMJV  Közgyűlésének  a
könyvvizsgálóra vonatkozó javaslatát.
 
A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Vagyonkezelési Osztály Iktatószám: 20805/2019.
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: 2019. Ellenőrzés dátuma: 2019.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos
Leadás dátuma: 2017.06.01. Ellenőrzés dátuma: 2019.05
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések



Javaslat 

a DVCSH Kft. könyvvizsgálója személyére 

Tisztelt Közgyűlés!

A DVCSH Kft.  az előterjesztés mellékleteként  csatolt  levéllel  kereste  meg Dunaújváros MJV
Önkormányzatát.
A levél tartalma szerint kérik, hogy a gazdasági társaság könyvvizsgálója Tarró és Társa Könyvelő
és Könyvvizsgáló Bt. legyen.

Dunaújváros MJV Önkormányzata csak közvetetten tulajdonos a DVG Zrt.-n keresztül.

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

A bizottságok elnökei a bizottságok véleményét a közgyűlésen ismertetik szóban.

Mindezek alapján a következő határozati javaslatokat terjesztjük elő:

„A” változat
HATÁROZAT JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

…/2019. (V.30.) határozata 

a DVCSH Kft. könyvvizsgálójáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése javasolja Tarró és Társa Könyvelő és Könyvvizsgáló
Bt.-t  (Tarró  István  bejegyzett  könyvvizsgáló,  nyilvántartási  száma:  00436)  a  DVCSH  Kft.
könyvvizsgálójának  megválasztani,  egyben  utasítja  a  DVG Zrt.  elnök-vezérigazgatóját,  hogy a
taggyűlésen  a  határozat  tartalma  szerint  adja  le  a  szavazatát  a  könyvvizsgáló  személyével
kapcsolatosan, egyben utasítja a polgármestert a határozat közlésére.

Felelős: - a határozat közléséért 
a polgármester

    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
                    a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója

          a vagyonkezelési osztály vezetője 

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



„B” változat
HATÁROZAT JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

…/2019. (V.30.) határozata 

a DVCSH Kft. könyvvizsgálójáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése javasolja   Tóthné Nagy Etelkát  (an:  Kiss Etelka,
székhely  2400  Dunaújváros,  Százszorszép  u.  3.,  Kamarai  nyilvántartási  száma:  000439,  KM-
001333,  adószáma:46571324-2-27) a  DVCSH  Kft. könyvvizsgálójának  megválasztani,  egyben
utasítja a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatóját, hogy a taggyűlésen a határozat tartalma szerint adja le
a  szavazatát  a  könyvvizsgáló  személyével  kapcsolatosan,  egyben  utasítja  a  polgármestert a
határozat közlésére.

Felelős: - a határozat közléséért 
a polgármester

    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
                    a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója

          a vagyonkezelési osztály vezetője 

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

Dunaújváros, 2019. május 30.

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

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


