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Javaslat 
az önkormányzat legalább 50%-os tulajdonában álló egyes gazdasági társaságok
önkormányzat által delegált felügyelőbizottsági tagjai visszahívására és új tagok

megválasztására, valamint a DVG Zrt.-nél az igazgatóság tagjainak visszahívására és új
igazgatósági tagok megválasztására

Tisztelt Közgyűlés!

Jelen előterjesztés keretében javaslatot teszünk az alábbi, meghatározó önkormányzati befolyás
alatt  álló  gazdasági  társaságok  önkormányzat  által  delegált  felügyelőbizottsági  tagjai
visszahívására  és  új  felügyelőbizottsági  tagok  megválasztására,  valamint  a  DVG  Zrt.-nél  az
igazgatóság tagjai visszahívására és új igazgatósági tagok megválasztására.

Előzmények:

I.  DVG  Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zrt.  jelenlegi  igazgatósági  tagjai  DMJV  Közgyűlése
88/2015. (II.19.) határozata alapján (az előterjesztés 1. melléklete):
- Mádai Balázs az igazgatóság elnöke
- Kubovics Árpád igazgatósági tag
- Kovács Judit igazgatósági tag
- Karcis Barna igazgatósági tag
- Horváth József igazgatósági tag

II.  DVG  Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zrt.  jelenlegi  felügyelőbizottsági  tagjai  DMJV
Közgyűlése (88/2015. (II.19.) határozata alapján:
- Szepesi Attila 
- Dr. Ragó Pál István 
és DMJV Közgyűlése 758/2016. (XI.17.) a határozata alapján (az előterjesztés 2. melléklete)
- Pintér Attila 
- Láng Csaba 
Az elnök díjazása jelenleg 135.000.-Ft/hó, a tagoké 100.000.-Ft/hó

III. Dunanett Dunaújvárosi Regionális Köztisztasági és Hulladékkezelő Szolgáltató Nonprofit
Kft. jelenlegi felügyelőbizottsági tagjai DMJV Közgyűlése (90/2015. (II.19.) határozata alapján
(az előterjesztés 3. melléklete):
- Gombos István
- Lajcs János
- Lasssingleitner Antalné 
Díjazásuk 73.000.-Ft/hó (2010-es adat)

IV. Dunaújvárosi Víz-, Csatorna, Hőszolgáltató Kft. jelenlegi felügyelőbizottsági tagjai DMJV
Közgyűlése (96/2015. (II.19.) határozata alapján (az előterjesztés 4. melléklete):
- Selyem József
- Győrfi Imre
- Vass József
Díjazásuk 90.000.-Ft/hó (2010-es adat)

V.  DKKA-Dunaújvárosi  Kohász  Kézilabda  Akadémia  Nonprofit  Kft.  jelenlegi
felügyelőbizottsági  tagjai  DMJV  Közgyűlése  (93/2015.  (II.19.)  határozata  alapján  (az
előterjesztés 5. melléklete):
- Láng Csaba
DMJV Közgyűlése 107/2016. (II.22.) határozata alapján (az előterjesztés 6. melléklete)
- Hingyi László
és DMJV Közgyűlése 378/2017. (V.18.) határozata alapján (az előterjesztés 7. melléklete)
- Kovács Judit Gabriella
Az elnök díjazása jelenleg 40.000.-Ft/hó, a tagoké 30.000.-Ft/hó.



VI.  MMK Közhasznú Nonprofit  Kft.  jelenlegi  felügyelőbizottsági  tagjai  DMJV Közgyűlése
(353/2015. (V.21.) határozata alapján (az előterjesztés 8. melléklete):
- Prosek Zoltán Oszkár
- Bujáki Laura
A felügyelőbizottság 3. tagját a DUNAFERR DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség delegálta.
Az elnök díjazása jelenleg 40.000.-Ft/hó, a tagoké 30.000.-Ft/hó.

Releváns jogszabályok:

Az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelet
21. § (2) bekezdése a következőkről rendelkezik:

A  közgyűlés  gyakorolja  az  Önkormányzat  egyszemélyes,  illetve  az  50%-ot  meghaladó
önkormányzati befolyás alatt álló gazdasági társaságok legfőbb szervének a vezető tisztségviselők
kinevezésére, felmentésére és visszahívására vonatkozó jogát.

A  köztulajdonban álló  gazdasági  társaságok takarékosabb működéséről  szóló 2009.  évi
CXXII. törvény 1. §-a alapján köztulajdonban álló gazdasági társaságnak minősül az a társaság,
amelyikben az önkormányzat többségi, azaz 50%-ot meghaladó befolyással rendelkezik.

A  törvény 3.  §  (1)  A köztulajdonban  álló  gazdasági  társaságok  közül  a  zártkörűen  működő
részvénytársaságnál  igazgatóság  választására  -  ha  törvény  eltérően  nem  rendelkezik  -  csak
abban  az  esetben  kerül  sor,  ha  ezt  a  társaság  jelentősége,  mérete,  működésének  jellege
indokolja.

(2) Ha az (1) bekezdésben meghatározott zártkörűen működő részvénytársaságnál igazgatóság
nem működik, az igazgatóság jogait - ha törvény eltérően nem rendelkezik - a Gt. 247. §-a szerint
vezérigazgató gyakorolja.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott zártkörűen működő részvénytársaságnál az igazgatóság a 
társaság jelentőségétől, méretétől, működésének jellegétől függően legalább három, legfeljebb öt 
természetes személy tagból áll, nemzetgazdasági szempontból kiemelkedő jelentőségű gazdasági
társaság esetében legfeljebb hét természetes személy tagból áll.

4.  §  (1) A köztulajdonban  álló  gazdasági  társaságnál  felügyelőbizottság  létrehozása  kötelező.

(1a) Az (1)  bekezdéstől  eltérően nem kötelező felügyelőbizottság létrehozása azon gazdasági
társaságoknál,  ahol  a  befolyásszerzés  időpontjában  a  társaságnál  felügyelőbizottság  nem
működött és

a) amelyekben a befolyással rendelkező öröklés útján szerzett társasági részesedést és a 
tulajdonosi joggyakorló - a befolyásszerzéstől számított 6 hónapon belül - döntött a társaság 
jogutód nélküli megszüntetéséről,

b) amelyek a befolyásszerzés időpontjában végelszámolási, felszámolási vagy kényszertörlési 
eljárás alatt álltak.

Fent  nevezett  törvény  6.  §-ának  értelmében  a  köztulajdonban  álló  gazdasági  társaság
felügyelőbizottsága  elnökének  e  jogviszonyára  tekintettel  megállapított  havi  díjazása  nem
haladhatja meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér ötszörösét, illetve a felügyelőbizottság
többi tagja esetében a mindenkori kötelező legkisebb munkabér háromszorosát. E díjazáson kívül
a  köztulajdonban  álló  gazdasági  társaság  felügyelőbizottságának  tagja  -  az  igazolt,  a
megbízatásával összefüggésben felmerült költségeinek megtérítésén kívül - más javadalmazásra
nem  jogosult.  A  köztulajdonban  álló  gazdasági  társaság  igazgatósága  elnökének  vagy  más
tagjának, továbbá felügyelőbizottsága elnökének vagy más tagjának e jogviszonyára tekintettel a
megbízatás megszűnése esetére juttatás nem biztosítható. Egy természetes személy legfeljebb
egy  köztulajdonban  álló  gazdasági  társaságnál  betöltött  vezető  tisztségviselői  megbízatás,



valamint  legfeljebb  egy  köztulajdonban  álló  gazdasági  társaságnál  betöltött  felügyelőbizottsági
tagság után részesülhet javadalmazásban.

A Polgári  Törvénykönyvről  szóló 2013.  évi  V.  törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:109.  § (1)
bekezdése szerint  a  gazdasági  társaság tagjainak  döntéshozó szerve a  legfőbb szerv.  A Ptk.
3:109. § (4) bekezdése szerint egyszemélyes gazdasági társaságnál a legfőbb szerv hatáskörét az
alapító  vagy az egyedüli  tag gyakorolja.  A legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben az
alapító vagy az egyedüli tag írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik
hatályossá.

A Ptk.  3:109.  §  (2)  bekezdése szerint  a  legfőbb szerv  feladata  a társaság alapvető üzleti  és
személyi kérdéseiben való döntéshozatal.

Ptk. 3:21. § [Az ügyvezetés fogalma és a vezető tisztségviselői megbízatás keletkezése]
(1)  A  jogi  személy  irányításával  kapcsolatos  olyan  döntések  meghozatalára,  amelyek  nem

tartoznak a tagok vagy az alapítók hatáskörébe, egy vagy több vezető tisztségviselő vagy a vezető
tisztségviselőkből álló testület jogosult.

(2) A vezető tisztségviselő ügyvezetési tevékenységét a jogi személy érdekének megfelelően
köteles ellátni.

(3) A jogi személy első vezető tisztségviselőit a jogi személy létesítő okiratában kell kijelölni. A
jogi személy létrejöttét követően a vezető tisztségviselőket a jogi személy tagjai, tagság nélküli jogi
személyek esetén a jogi személy alapítói választják meg, nevezik ki vagy hívják vissza. A vezető
tisztségviselői  megbízás  a  tisztségnek  a  kijelölt,  megválasztott  vagy  kinevezett  személy  által
történő elfogadásával jön létre.

Ptk. 3:22. § [A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok]
(1)  Vezető  tisztségviselő  az  a  nagykorú  személy  lehet,  akinek  cselekvőképességét  a

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
(3) A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
(4)  Nem  lehet  vezető  tisztségviselő  az,  akit  bűncselekmény  elkövetése  miatt  jogerősen

szabadságvesztés  büntetésre  ítéltek,  amíg  a  büntetett  előélethez  fűződő  hátrányos
következmények alól nem mentesült.

(5) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely
foglalkozástól  jogerős  bírói  ítélettel  eltiltottak,  az  eltiltás  hatálya  alatt  az  ítéletben  megjelölt
tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

(6) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az,
akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

Ptk. 3:112. § [A vezető tisztségviselő önállósága]
(1) A társaság ügyvezetését a vezető tisztségviselő - a társasággal kötött megállapodása szerint

- megbízási jogviszonyban vagy munkaviszonyban láthatja el.
(2)  A  vezető  tisztségviselő  a  társaság  ügyvezetését  a  gazdasági  társaság  érdekeinek

elsődlegessége alapján önállóan látja el. E minőségében a jogszabályoknak, a létesítő okiratnak
és a társaság legfőbb szerve határozatainak van alávetve.  A vezető tisztségviselőt  a társaság
tagja nem utasíthatja, és hatáskörét a legfőbb szerv nem vonhatja el.

(3)  Egyszemélyes gazdasági  társaságnál  az egyedüli  tag az ügyvezetésnek utasítást  adhat,
amelyet a vezető tisztségviselő köteles végrehajtani.

Ptk. 3:114. § [A vezető tisztségviselői megbízatás időtartama]
A vezető tisztségviselői megbízatás öt évre - ha a társaság ennél rövidebb időtartamra jött létre,

erre az időtartamra – szól.

E  rendelkezés  azonban  diszpozitív  szabály,  az  ügyvezető  ennél  rövidebb  időtartamra  is
megválasztható.

Ptk. 3:115. § [Összeférhetetlenség]
(1) A vezető tisztségviselő - a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével -



nem  szerezhet  társasági  részesedést,  és  nem  lehet  vezető  tisztségviselő  olyan  gazdasági
társaságban,  amely főtevékenységként  ugyanolyan gazdasági  tevékenységet  folytat,  mint  az a
társaság,  amelyben  vezető  tisztségviselő.  Ha  a  vezető  tisztségviselő  új  vezető  tisztségviselői
megbízást  fogad  el,  a  tisztség  elfogadásától  számított  tizenöt  napon  belül  köteles  e  tényről
értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.

(2) A vezető tisztségviselő és hozzátartozója - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével -
nem köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó
szerződéseket.
Ptk. 3:29. § [A jogi személy törvényes képviselete]

(1) A jogi személy törvényes képviseletét a vezető tisztségviselő látja el.
(2) A vezető tisztségviselő képviseleti jogát önállóan gyakorolja.
(3)  A vezető tisztségviselő köteles a jogi  személy jogszabályban előírt  adatait  a nyilvántartó

bíróságnak bejelenteni.

Ptk. 3:116. § [A társaság képviselete. Cégjegyzés]
(1)  A gazdasági  társaságot  vezető  tisztségviselői  és  képviseletre  feljogosított  munkavállalói

írásban cégjegyzés útján képviselik.

Ptk. 3:196. § [A társaság ügyvezetése]
(1) A társaság ügyvezetését egy vagy több ügyvezető látja el. Az ügyvezető képviseleti jogának

korlátozása,  megosztása,  és  nyilatkozatának  feltételhez  vagy  jóváhagyáshoz  kötése  harmadik
személyekkel szemben nem hatályos.

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tör-
vény (a továbbiakban: Ctv.) 24. § (1) bekezdése h) pontja szerint a cégjegyzék tartalmazza a
cég képviseletére jogosultak nevét, adóazonosító számát, természetes személy esetén lakóhelyét,
születési idejét, anyja születési nevét, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy jogi sze-
mély esetén székhelyét, és cégjegyzékszámát vagy nyilvántartás számát, valamint a képviseletre
jogosultak tisztségét, e jogviszonyuk keletkezésének időpontját, határozott időre szóló képviselet
esetében a jogviszony megszűnésének időpontját is, illetve ha a jogviszony megszűnésére a cég-
jegyzékben feltüntetett időpontnál korábban kerül sor, a megszűnés tényleges időpontját.

Amennyiben az ügyvezető a vezető tisztségviselő megbízási jogviszonyban látja el feladatait, a
Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. A megbízási
szerződés  ingyenes  is  lehet,  ez  esetben  a  megbízott  vezető  tisztségviselő  költségeinek
megtérítésére jogosult.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény  (a továbbiakban: Art.)  24. § (1) bekezdése
rögzíti, [Változás-bejelentéshez kapcsolódó adóregisztrációs eljárás]

(1) Az állami adó- és vámhatóság

a) a cégbejegyzésre kötelezett adózó vezető tisztségviselője, cégvezetője, képviseletre jogosult
tagja,

b)  a korlátolt  felelősségű társaság,  zártkörűen működő részvénytársaság esetében az ötven
százalékot meghaladó mértékű szavazati joggal vagy minősített többségű befolyással rendelkező
tagja, részvényese,

c)  a korlátolt  felelősségű társaság,  zártkörűen működő részvénytársaság esetében az ötven
százalékot meghaladó mértékű szavazati joggal, vagy minősített többségű befolyással rendelkező
tagja, részvényese hiányában bármely tagja vagy részvényese, egyszemélyes gazdasági társaság
esetében  a  tag  vagy  részvényes  személyében  történt  változásról  történt  tudomásszerzést
követően harminc napon belül megvizsgálja, hogy a változás miatt bekövetkezett-e a 19. § (2)
bekezdésében meghatározott valamely akadály.

19. § [Az adószám megállapításának akadályai az adóregisztrációs eljárásban]

(2) Az állami adó- és vámhatóság az adószám megállapítását megtagadja, ha az adózó vezető
tisztségviselője,  cégvezetője,  képviseletre  jogosult  tagja,  vagy  korlátolt  felelősségű  társaság,
zártkörűen működő részvénytársaság esetében az ötven százalékot meghaladó mértékű szavazati



joggal  vagy  minősített  többségű  befolyással  rendelkező  tagja,  részvényese,  ilyen  mértékű
szavazati  joggal  vagy  minősített  többségű  befolyással  rendelkező  tag,  részvényes  hiányában
bármely  tagja  vagy  részvényese,  egyszemélyes  gazdasági  társaság  esetében  a  tag  vagy
részvényes (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: tag, részvényes)

a)  olyan,  más  adózó  jelenlegi  vagy  volt  vezető  tisztségviselője,  cégvezetője,  tagja  vagy
részvényese, amely

aa)  az  adószám  megállapítása  iránti  kérelem  benyújtásának  napján  az  állami  adó-  és
vámhatóságnál  nyilvántartott,  túlfizetéssel  csökkentett,  száznyolcvan  napon  keresztül
folyamatosan  fennálló,  ötmillió  forintot,  a  legnagyobb  adóteljesítménnyel  rendelkező  adózók
esetében tízmillió forintot meghaladó adótartozással rendelkezik, feltéve, hogy a más adózóban
fennálló  vezető  tisztségviselői,  cégvezetői,  tagi  vagy  részvényesi  jogviszony  az  adótartozás
folyamatos fennállásának száznyolcvanadik napját megelőző háromszázhatvanadik napon, vagy
azt követően bármelyik napon fennállt vagy

ab) az adószám megállapítása iránti kérelem benyújtásának napját megelőző öt éven belül az
állami  adó-  és  vámhatóságnál  nyilvántartott,  túlfizetéssel  csökkentett,  ötmillió  forintot,  a
legnagyobb  adóteljesítménnyel  rendelkező  adózók  esetében  tízmillió  forintot  meghaladó
adótartozással  jogutód  nélkül  szűnt  meg,  feltéve,  hogy  a  más  adózóban  fennálló  vezető
tisztségviselői, cégvezetői, tagi vagy részvényesi jogviszony a felszámolás vagy a kényszertörlési
eljárás kezdő napját megelőző háromszázhatvanadik napon, illetve azt követően bármelyik nap
fennállt, vagy

ac) adószámát az állami adó- és vámhatóság az adószám megállapítására irányuló kérelem
benyújtásának napját megelőző öt éven belül a 227. § (3) bekezdésében és a 246. §-ban felsorolt
okból, az ott meghatározott eljárásban jogerősen törölte, feltéve, hogy a más adózóban fennálló
vezető tisztségviselői, cégvezetői, tagi vagy részvényesi jogviszonya az adószám törlését kimondó
véglegessé vált határozat meghozatalának napján vagy azt követően bármelyik nap fennállt,

b)  az  adószám  megállapítása  iránti  kérelem  benyújtásának  napján  az  állami  adó-  és
vámhatóságnál  nyilvántartott,  túlfizetéssel  csökkentett,  száznyolcvan  napon  keresztül
folyamatosan  fennálló,  ötmillió  forintot,  a  legnagyobb  adóteljesítménnyel  rendelkező  adózók
esetében tízmillió forintot meghaladó adótartozással rendelkezik, vagy

c)  az  adószám  megállapítása  iránti  kérelem  benyújtásának  napján  a  vezető  tisztségviselői
pozíciótól, illetve e foglalkozástól jogerősen eltiltottnak minősül.

24. § [Változás-bejelentéshez kapcsolódó adóregisztrációs eljárás]

(1) Az állami adó- és vámhatóság

a) a cégbejegyzésre kötelezett adózó vezető tisztségviselője, cégvezetője, képviseletre jogosult
tagja,

b)  a korlátolt  felelősségű társaság,  zártkörűen működő részvénytársaság esetében az ötven
százalékot meghaladó mértékű szavazati joggal vagy minősített többségű befolyással rendelkező
tagja, részvényese,

c)  a korlátolt  felelősségű társaság,  zártkörűen működő részvénytársaság esetében az ötven
százalékot meghaladó mértékű szavazati joggal, vagy minősített többségű befolyással rendelkező
tagja, részvényese hiányában bármely tagja vagy részvényese, egyszemélyes gazdasági társaság
esetében  a  tag  vagy  részvényes  személyében  történt  változásról  történt  tudomásszerzést
követően harminc napon belül megvizsgálja, hogy a változás miatt bekövetkezett-e a 19. § (2)
bekezdésében meghatározott valamely akadály.

(2) Az állami adó- és vámhatóság az akadály megállapítása esetén felszólítja az adózót, hogy a
felszólítás kézbesítésétől számított negyvenöt napon belül hárítsa el azt. Abban az esetben, ha az
adózó nem tesz eleget a felszólításnak és mulasztását nem menti ki, a 246. § szerint jár el. A tag
vagy részvényes személyében a  19.  § (2)  bekezdésében meghatározott  valamely  akadály  az
ötven  százalékot  meghaladó  mértékű  szavazati  jog,  vagy  minősített  többségű  befolyás
csökkenése következtében is bekövetkezhet.

A Ptk. 3:26. § [A felügyelőbizottság létrehozása és tagsága]



(1)  A  tagok  vagy  az  alapítók  a  létesítő  okiratban  három  tagból  álló  felügyelőbizottság
létrehozását  rendelhetik  el  azzal  a  feladattal,  hogy az  ügyvezetést  a  jogi  személy  érdekeinek
megóvása céljából ellenőrizze.

(2)  A felügyelőbizottság  tagja  az  a  nagykorú  személy  lehet,  akinek  cselekvőképességét  a
tevékenysége  ellátásához  szükséges  körben  nem korlátozták.  Nem lehet  a  felügyelőbizottság
tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy
akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.

(3)  A felügyelőbizottság tagjai  a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt
venni. A felügyelőbizottság tagjai a jogi személy ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során
nem utasíthatóak.

(4) Az első felügyelőbizottság tagjait a létesítő okiratban kell kijelölni, ezt követően a döntéshozó
szerv  választja  a  felügyelőbizottsági  tagokat.  A  felügyelőbizottsági  tagsági  jogviszony  az
elfogadással jön létre.

(5)  A  felügyelőbizottsági  tagság  megszűnésére  a  vezető  tisztségviselői  megbízatás
megszűnésére  vonatkozó  szabályokat  kell  alkalmazni,  azzal,  hogy  a  felügyelőbizottsági  tag
lemondó nyilatkozatát a jogi személy vezető tisztségviselőjéhez intézi.

A gazdasági társaságok felügyelőbizottságához:

Ptk. 3:121. § [A felügyelőbizottsági tagság]
(1)  A  felügyelőbizottság  három  tagból  áll.  Ha  a  társaságnál  kötelező  felügyelőbizottság

létrehozása  vagy  ügydöntő  felügyelőbizottság  működik,  semmis  a  létesítő  okirat  azon
rendelkezése,  amely  háromnál  kevesebb  tagú  felügyelőbizottság  felállítását  írja  elő.  A
felügyelőbizottság  testületként  működik;  az  egyes  ellenőrzési  feladatok  elvégzésével  bármely
tagját megbízhatja, és az ellenőrzési feladatokat megoszthatja tagjai között.

(2) A felügyelőbizottsági tag megbízatása öt évre - ha a társaság ennél rövidebb időtartamra jött
létre, erre az időtartamra - szól.

(3) A felügyelőbizottsági tagsági jogviszonyra a megbízási szerződés szabályait kell megfelelően
alkalmazni.

(4) A felügyelőbizottságnak - a munkavállalói részvétel szabályain alapuló tagságtól eltekintve -
nem lehet tagja a társaság munkavállalója.

A felügyelőbizottság tagjainak megbízatása az ügyvezetőéhez hasonlóan tehát szintén 5 év időtar-
tamra szólhat, a különbség elsősorban abban áll, hogy a felügyelőbizottság tagjai kizárólag megbí-
zási jogviszonyban, megbízási szerződés alapján láthatják el feladataikat.

A Ctv. 25. § (1) bekezdésének i) pontja  értelmében a cégjegyzék szükség esetén valamennyi
cég esetében tartalmazza a felügyelőbizottsági tagok nevét és lakóhelyét - ha a felügyelőbizottsági
tag munkavállalói küldött, ezt a tényt is -, e jogviszonyuk keletkezésének és megszűnésének idő-
pontját, illetve ha a jogviszony megszűnésére a cégjegyzékben feltüntetett időpontnál korábban
kerül sor, a megszűnés tényleges időpontját.

Az ügyvezető és a felügyelőbizottsági tagok jelölésével kapcsolatosan felhívjuk a figyelmet arra,
hogy  a  köztulajdonban  álló  gazdasági  társaságok  takarékosabb  működéséről  szóló  2009.  évi
CXXII.  törvény  6.  §  (4)  bekezdése  szerint egy  természetes  személy  legfeljebb  egy
köztulajdonban  álló  gazdasági  társaságnál  betöltött  vezető  tisztségviselői  megbízatás,
valamint  legfeljebb  egy  köztulajdonban  álló  gazdasági  társaságnál  betöltött
felügyelőbizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban.

Tájékoztatjuk  továbbá  a  Tisztelt  Közgyűlést,  hogy  a  mind  a  a  DVG  Zrt.-nél  megválasztandó
igazgatósági  tagoknak,  mind  a  megválasztandó  felügyelőbizottsági  tagoknak  elfogadó  és
összeférhetetlenségi nyilatkozatot szükséges tenni (az előterjesztés 9. melléklete)

Tisztelt Közgyűlés!

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



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

A bizottságok véleményeit az elnökök a közgyűlésen szóban ismertetik.

I. HATÁROZATI JAVASLAT
 Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…./2019. (X.31.) határozata
a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. igazgatósági tagjai visszahívásáról, új igazgatósági

tagok megválasztásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló
15/2015.  (V.22.)  önkormányzati  rendelet  21.  §  (2)  bekezdése 5)  pontja alapján  a  DVG
Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. igazgatósági tagjait,  Mádai Balázst,  Kubovics Árpádot, Kovács
Juditot, Karcis Barnát és Horváth Józsefet 2019. október 31-i hatállyal visszahívja és:
….................................-t  (szül.  hely,  idő:……………,  an:  …......................................,  lakcíme:
….........................................…., adóazonosítója:……………………...)
….................................-t  (szül.  hely,  idő:……………,  an:  …......................................,  lakcíme:
….........................................…., adóazonosítója:……………………...)
….................................-t  (szül.  hely,  idő:……………,  an:  …......................................,  lakcíme:
….........................................…., adóazonosítója:………………………)
….................................-t  (szül.  hely,  idő:……………,  an:  …......................................,  lakcíme:
….........................................…., adóazonosítója:……………………...)
….................................-t  (szül.  hely,  idő:……………,  an:  …......................................,  lakcíme:
….........................................…., adóazonosítója:……………………...)
….................................-t  (szül.  hely,  idő:……………,  an:  …......................................,  lakcíme:
….........................................…., adóazonosítója:……………………...)

új  igazgatósági  tagoknak  megválasztja,  2019.  november  01-től  20…….-ig  szóló  határozott
időtartamra, ………………. díjazás mellett.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:                             
             a polgármester

    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
           a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója
   - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:            

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

      napon belül
              - az alapító okirat módosítás aláírására: a határozat közlésétől számított 30 napon belül

II. HATÁROZATI JAVASLAT
 Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…./2019. (X.31.) határozata
a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. felügyelőbizottsági tagjai visszahívásáról, új

felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló
15/2015.  (V.22.)  önkormányzati  rendelet  21.  §  (2)  bekezdése 5)  pontja alapján  a  DVG
Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. felügyelőbizottsági tagjait, Pintér Attilát, Szepesi Attilát, Dr. Ragó
Pált és Láng Csabát 2019. október 31-i hatállyal visszahívja és:
 ….................................-t (an: …......................................, lakcíme: …............................................)
 ….................................-t (an: …......................................, lakcíme: …............................................)
 ….................................-t (an: …......................................, lakcíme: …............................................)
 ….................................-t (an: …......................................, lakcíme: …............................................)

új felügyelőbizottsági tagoknak megválasztja, 2019. november 01-től 20…….-ig szóló határozott



időtartamra, ………………. díjazás mellett.

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri  a  polgármestert  a  határozat  közlésére,
továbbá felhatalmazza az alapító okirat módosítás és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt
alapító okirat aláírására az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság állásfoglalását követően.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:                             
             a polgármester

    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
           a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója
   - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:            

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

      napon belül
              - az alapító okirat módosítás aláírására: a határozat közlésétől számított 30 napon belül

III. HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…./2019. (X.31.) határozata
a Dunanett Dunaújvárosi Regionális Köztisztasági és Hulladékkezelő Szolgáltató Nonprofit

Kft. felügyelőbizottsági tagjai visszahívásáról, új felügyelőbizottsági tagok
megválasztásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló
15/2015.  (V.22.)  önkormányzati  rendelet  21.  §  (2)  bekezdése 5)  pontja alapján  a  Dunanett
Dunaújvárosi  Regionális  Köztisztasági  és  Hulladékkezelő  Szolgáltató  Nonprofit  Kft.
felügyelőbizottsági tagjait, Gombos Istvánt, Lajcs Jánost és Lassingleitner Antalnét 2019. október
31-i hatállyal visszahívja és:
 ….................................-t (an: …......................................, lakcíme: …............................................)
 ….................................-t (an: …......................................, lakcíme: …............................................)
 ….................................-t (an: …......................................, lakcíme: …............................................)

új felügyelőbizottsági tagoknak megválasztja, 2019. november 01-től 20…….-ig szóló határozott
időtartamra, ………………. díjazás mellett.

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri  a  polgármestert  a  határozat  közlésére,
továbbá felhatalmazza az alapító okirat módosítás és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt
alapító okirat aláírására az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság állásfoglalását követően.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:                             
          a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a Dunanett Nonprofit Kft. ügyvezetője
- a határozat végrehajtásának előkészítéséért:            

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

napon belül
    - az alapító okirat módosítás aláírására: a határozat közlésétől számított 30 napon belül

IV. HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…./2019. (X.31.) határozata
a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna, Hőszolgáltató Kft. felügyelőbizottsági tagjai visszahívásáról,

új felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló



15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelet 21. §  (2) bekezdése 5) pontja alapján a  Dunaújvárosi
Víz-, Csatorna, Hőszolgáltató Kft. felügyelőbizottsági tagjait,  Selyem Józsefet, Győrfi Imrét és
Vass Józsefet 2019. október 31-i hatállyal visszahívja és a taggyűlésének javasolja:
 ….................................-t (an: …......................................, lakcíme: …............................................)
 ….................................-t (an: …......................................, lakcíme: …............................................)
 ….................................-t (an: …......................................, lakcíme: …............................................)

új felügyelőbizottsági tagoknak megválasztani, 2019. november 01-től 20…….-ig szóló határozott
időtartamra, ………………. díjazás mellett.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  felkéri  a  DVG  Zrt.  elnök-vezérigazgatóját  a
határozat  közlésére,  továbbá felhatalmazza a  Társasági  szerződés  módosítás  és  a
módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társasági szerződés jelen határozatban foglaltak
szerinti aláírására.

Felelős: - a határozat közléséért:
      a polgármester 
   - a határozat végrehajtásáért:                             

                 a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója                    
   - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:            

                 a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra érkezésétől         

számított 8 napon belül
- a társasági szerződés aláírására: a határozat közlésétől számított 30 napon belül

V. HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

..../2019. (X.31.) határozata
a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjai

visszahívásáról, új felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról

1.   Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  az  önkormányzat  gazdálkodásának  rendjéről
szóló  15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelet 21. §  (2) bekezdése 5) pontja alapján  a  DKKA-
Dunaújvárosi Kohász  Kézilabda  Akadémia  Nonprofit Kft.  felügyelőbizottsági  tagjait,  Láng
Csabát és Hingyi Lászlót 2019. október 31- hatállyal visszahívja és :
 ….................................-t (an: …......................................, lakcíme: …............................................)
 ….................................-t (an: …......................................, lakcíme: …............................................)

új felügyelőbizottsági tagoknak megválasztja, 2019. november 01-től 20…….-ig szóló határozott
időtartamra, ………………. díjazás mellett.

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri  a  polgármestert  a  határozat  közlésére,
továbbá felhatalmazza az alapító okirat módosítás és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt
alapító okirat aláírására, az ügyrendi igazgatási és jogi bizottság állásfoglalását követően.

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

                 a vagyonkezelési osztály vezetője

Határidő:  - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályhoz érkezésétől számított 
8 napon belül

- az alapító okirat aláírására: a határozat közlésétől számított 30 napon belül



VI. HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

..../2019. (X.31.) határozata
az MMK Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjai visszahívásáról, új

felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról

1.   Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  az  önkormányzat  gazdálkodásának  rendjéről
szóló  15/2015.  (V.22.)  önkormányzati  rendelet  21.  §  (2)  bekezdése 5) pontja alapján  az MMK
Közhasznú  Nonprofit Kft.  felügyelőbizottsági  tagjait,  Prosek  Zoltán  Oszkárt  és  Bujáki  Laurát
2019. október 31- hatállyal visszahívja és a taggyűlésnek javasolja:
 ….................................-t (an: …......................................, lakcíme: …............................................)
 ….................................-t (an: …......................................, lakcíme: …............................................)

új felügyelőbizottsági tagoknak megválasztani, 2019. november 01-től 20…….-ig szóló határozott
időtartamra, ………………. díjazás mellett.

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja az  MMK  Közhasznú  Nonprofit  Kft.
tulajdonosi képviselőjét, hogy a társaság  taggyűlésén a jelen határozat 1. pontja alapján
szavazzon, és a taggyűlés határozatát a polgármester részére nyújtsa be.

3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri  a  polgármestert  a  határozat  közlésére,
továbbá felhatalmazza a  társasági  szerződés és  a módosítással egységes szerkezetbe foglalt
társasági szerződés aláírására, az ügyrendi igazgatási és jogi bizottság állásfoglalását követően.

Felelős: -a határozat végrehajtásáért:                             
    a polgármester
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
   azMMK Közhasznú Nonprofit Kft. tulajdonosi képviselője
   - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:            

                 a vagyonkezelési osztály vezetője

Határidő:  - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályhoz érkezésétől számított 
8 napon belül

-  a társasági szerződés aláírására: a határozat közlésétől számított 30 napon belül

Dunaújváros, 2019. október 31.

   Tóth Kálmán s.k.                                   
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési                 

   bizottság elnöke és 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi
            bizottság elnöke                               
















