
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. 12. 5.

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

megválasztására

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

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

Meghívott:-
Véleményező bizottságok:
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2019. 12.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 12.

A napirendi  pont  rövid tartalma: 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.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Vagyonkezelési osztály Iktatószám: 48500-20/2019.
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:
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 
az önkormányzat legalább 50%-os tulajdonában álló egyes gazdasági társaságok
önkormányzat által delegált felügyelőbizottsági tagjai visszahívására és új 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.

I.  DUNANETT VAGYONKEZELŐ Kft.  jelenlegi  felügyelőbizottsági tagjai DMJV Közgyűlése
359/2016. (V.19.) határozata alapján (az előterjesztés 1. melléklete):
- Sztankovics László
- Hingyi László
- Lajcs János
A felügyelőbizottság díjazás nélkül látja el feladatát.

II.  DV  N  Dunaújvárosi  Városfejlesztési  Nonprofit  Zrt.  jelenlegi  felügyelőbizottsági  tagjai
DMJV Közgyűlése 92/2015. (II.19.) határozata alapján (az előterjesztés 2. melléklete):
- Téglás Zoltán
- Vágó Andrásné
és DMJV Közgyűlése 300/2017. (IV.21.) határozata alapján (az előterjesztés 3. melléklete):
- Gergő Edmond
Az elnök díjazása 40.000.-Ft/hó, a tagoké 30.000.-Ft/hó.

III.  Energo-Hőterm  Beruházó,  Működtető  Kft.  jelenlegi  felügyelőbizottsági  tagjai  DMJV
Közgyűlése 490/2018. (IX.20.) határozata  (az előterjesztés 4. sz. melléklete) alapján:
- Iván László
- Izsák Máté
A felügyelőbizottság 3. tagját az Energott Kft. delegálta.
Díjazásuk 40.000.-Ft/hó (2010-es adat)

IV. Energo-Viterm  Beruházó,  Működtető  Kft.  jelenlegi  felügyelőbizottsági  tagjai  DMJV
Közgyűlése 425/2018. (VII.12.) határozata alapján (az előterjesztés 5. melléklete):
- Tóth Kálmán
- Izsák Máté
A felügyelőbizottság 3. tagját az Energott Kft. delegálta.
Az elnök díjazása jelenleg 40.000.-Ft/hó, a tagoké 30.000.-Ft/hó.

V. Dunaújvárosi  Turisztikai  Nonprofit  Kft. jelenlegi  felügyelőbizottsági  tagjai  DMJV
Közgyűlése 95/2015. (II.19.) határozata alapján (az előterjesztés 6. melléklete):
- Izsák Máté
- Vass Éva
és DMJV Közgyűlése 90/2019. (II. 14.) határozata alapján (az előterjesztés 7. melléklete)
- Karsai Gábor
Az elnök díjazása 40.000.-Ft/hó, a tagoké 30.000.-Ft/hó.

VI.  Vasmű  u.  41.  Irodaház  Ingatlanfejlesztő,  Beruházó  és  Értékesítő  Kft.  jelenlegi
felügyelőbizottsági  tagjai  DMJV  Közgyűlése  94/2015.  (II.19)  határozata  alapján  (az
előterjesztés 8. melléklete):
- Nagy Zoltán Györgyné
- Mészáros László
és DMJV Közgyűlése 867/2016. (XII.15.) határozata alapján (az előterjesztés 9. melléklete)



- Tóth Kálmán
Az elnök díjazása jelenleg 40.000.-Ft/hó, a tagoké 30.000.-Ft/hó.

VII. Innopark Nonprofit Kft.  jelenlegi felügyelőbizottsági tagjai DMJV Közgyűlése  91/2015.
(II.19) határozata alapján (az előterjesztés 10. melléklete):
- Iván László
- Nyakacska Zsolt
és DMJV Közgyűlése 354/2015. (V.21.) határozata alapján ( az előterjesztés 11. melléklete)
- Tassó Zoltán
A felügyelőbizottság díjazás nélkül látja el feladatát.

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.

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.) 
3:26. § [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 cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tör-
vény (a továbbiakban: Ctv.) 
25. § (1) bekezdésének i) pontja értelmében a cégjegyzék szükség esetén valamennyi cég eseté-
ben tartalmazza a felügyelőbizottsági tagok nevét és lakóhelyét - ha a felügyelőbizottsági tag mun-
kavállalói küldött, ezt a tényt is -, e jogviszonyuk keletkezésének és megszűnésének időpontját, il-
letve ha a jogviszony megszűnésére a cégjegyzékben feltüntetett időpontnál korábban kerül sor, a
megszűnés tényleges időpontját.

Az  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 megválasztandó felügyelőbizottsági tagoknak
elfogadó és összeférhetetlenségi nyilatkozatot szükséges tenni (az előterjesztés 12. 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. (XII.05.) határozata
a DUNANETT VAGYONKEZELŐ 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
VAGYONKEZELŐ Kft. felügyelőbizottsági  tagjait,  Sztankovics  Lászlót,  Hingyi  Lászlót  és  Lajcs
Jánost 2019. december 5-i hatállyal visszahívja és a taggyűlésének javasolja új felügyelőbizottsági
tagoknak megválasztani,:
 ….................................-t (an: …......................................, lakcíme: …............................................)
 ….................................-t (an: …......................................, lakcíme: ….........................................…)
továbbá a Dunanett Nonprofit Kft.-nek 
 ….................................-t (an: …......................................, lakcíme: ….........................................…)
javasolja delegálni  2019. december 6-tól 2020. május 31-ig szóló határozott időtartamra díjazás
nélkül.

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri  a  polgármestert  a  határozat  közlésére,
továbbá felhatalmazza a társaság által előkészített 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 DUNANETT VAGYONKEZELŐ 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 aláírására: a határozat közlésétől számított 30 napon belül

II. HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…./2019. (XII.05.) határozata
a DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit 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  DV  N
Dunaújvárosi  Városfejlesztési  Nonprofit Zrt.  felügyelőbizottsági  tagjait,  Téglás Zoltánt,  Vágó
Andrásnét és Gergő Edmondot 2019. december 5-i hatállyal visszahívja és :
 ….................................-t (an: …......................................, lakcíme: …............................................)
 ….................................-t (an: …......................................, lakcíme: …............................................)
 ….................................-t (an: …......................................, lakcíme: …............................................)

új  felügyelőbizottsági  tagoknak  megválasztja,  2019.  december  6-tól  2020.  május  31-ig  szóló
határozott időtartamra, az elnök 40.000.-Ft/hó, a tagok 30.000.-Ft/hó díjazás mellett.

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri  a  polgármestert  a  határozat  közlésére,
továbbá felhatalmazza a társaság által  előkészített 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
DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. 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 aláírására: a határozat közlésétől számított 30 napon belül

III. HATÁROZATI JAVASLAT
 Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…./2019. (XII.05.) határozata
az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető 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 Energo-Hőterm
Beruházó, Működtető Kft. felügyelőbizottsági tagjait, Izsák Mátét és Iván Lászlót 2019. december
5-i hatállyal visszahívja és a taggyűlésének javasolja:
 ….................................-t (an: …......................................, lakcíme: …............................................)
 ….................................-t (an: …......................................, lakcíme: …............................................)

új  felügyelőbizottsági  tagoknak  megválasztani,  2019.  december  6-tól  2020.  május  31-ig  szóló
határozott időtartamra, 40.000.-Ft díjazás mellett.

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

Felelős: - a határozat végrehajtásáért
 a polgármester
Energo-Hőterm Beruházó, Működtető 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 társasági szerződés aláírására: a határozat közlésétől számított 30 napon belül

IV. HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

..../2019. (XII.05.) határozata
az Energo-Viterm Beruházó, Működtető 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 Energo-Viterm
Beruházó,  Működtető  Kft. felügyelőbizottsági  tagjait,  Izsák  Mátét  és  Tóth  Kálmánt  2019.
december 5-i hatállyal visszahívja és a taggyűlésének javasolja :
 ….................................-t (an: …......................................, lakcíme: …............................................)
 ….................................-t (an: …......................................, lakcíme: …............................................)

új  felügyelőbizottsági  tagoknak  megválasztani,  2019.  december  6-től  2020.  május  31-ig  szóló
határozott időtartamra, az elnök 40.000.-Ft/hó, a tagok 30.000.-Ft/hó díjazás mellett.

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri  a  polgármestert  a  határozat  közlésére,
továbbá felhatalmazza a  társaság  által  előkészített társasági  szerződés módosítás  és  a
módosítással egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés aláírására az ügyrendi, igazgatási



és jogi bizottság állásfoglalását követően.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért
 a polgármester
Energo-Viterm Beruházó, Működtető 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 társasági szerződés aláírására: a határozat közlésétől számított 30 napon belül

V. HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

..../2019. (XII.05.) határozata
a Dunaújvárosi Turisztikai 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  Dunaújvárosi
Turisztikai  Nonprofit  Kft. felügyelőbizottsági  tagjait,  Izsák Mátét,  Vass Évát  és Karsai  Gábort
2019. december 5-i hatállyal visszahívja és :
 ….................................-t (an: …......................................, lakcíme: …............................................)
 ….................................-t (an: …......................................, lakcíme: …............................................)
 ….................................-t (an: …......................................, lakcíme: …............................................)

új  felügyelőbizottsági  tagoknak  megválasztja,  2019.  december  6-től  2020.  május  31-ig  szóló
határozott időtartamra, az elnök 40.000.-Ft/hó, a tagok 30.000.-Ft/hó díjazás mellett.

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri  a  polgármestert  a  határozat  közlésére,
továbbá felhatalmazza a társaság által  előkészített 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
Dunaújvárosi Turisztika 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 aláírására: a határozat közlésétől számított 30 napon belül

VI. HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

..../2019. (XII.05.) határozata
a Vasmű u. 41. Irodaház Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Értékesítő 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  Vasmű u. 41.
Irodaház Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Értékesítő Kft.  felügyelőbizottsági tagjait, Nagy Zoltán
Györgynét, Mészáros Lászlót és Tóth Kálmánt 2019. december 5-i hatállyal visszahívja és:
 ….................................-t (an: …......................................, lakcíme: …............................................)
 ….................................-t (an: …......................................, lakcíme: …............................................)
 ….................................-t (an: …......................................, lakcíme: …............................................)



új  felügyelőbizottsági  tagoknak  megválasztja,  2019.  december  6-tól  2020.  május  31-ig  szóló
határozott időtartamra, az elnök 40.000.-Ft/hó, a tagok 30.000.-Ft/hó díjazás mellett.

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri  a  polgármestert  a  határozat  közlésére,
továbbá felhatalmazza a társaság által  előkészített 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
Vasmű u. 41. Irodaház Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Értékesítő 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 aláírására: a határozat közlésétől számított 30 napon belül

VII. HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

..../2019. (XII.05.) határozata
a Innopark 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 Innopark
Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjait, Iván Lászlót, Nyakacska Zsoltot és Tassó Zoltánt 2019.
december 5-i hatállyal visszahívja és:
 ….................................-t (an: …......................................, lakcíme: …............................................)
 ….................................-t (an: …......................................, lakcíme: …............................................)
 ….................................-t (an: …......................................, lakcíme: …............................................)

új  felügyelőbizottsági  tagoknak  megválasztja,  2019.  december  6-tól  2020.  május  31-ig  szóló
határozott időtartamra díjazás nélkül.

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri  a  polgármestert  a  határozat  közlésére,
továbbá felhatalmazza a társaság által  előkészített 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
az Innopark 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 aláírására: a határozat közlésétől számított 30 napon belül

Dunaújváros, 2019. december 5.

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

bizottság és
az ügyrendi, igazgatási és jogi 

bizottság elnöke
















