
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. 12. 23.

Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 648/2019. (XI.21.) határozat
módosítására – DKKA Nonprofit Kft. tagi kölcsön

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

El  őkészítő:  Dr. Vántus Judit osztályvezető
Engyel László ügyintéző

Meghívott: Mátyás Gábor ügyvezető, DKKA Nonprofit Kft.

Véleményez  ő bizottságok:  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2019. 12.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 12.

A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros MJV Közgyűlése a 648/2019. (XI.21.) határozatával döntött arról, hogy a DKKA
Nonprofit  Kft.  a  meglévő  tagi  kölcsöneinek  visszafizetési  határidejeit  nem módosítja.  Az
említett határozat 6. és 7. pontját szükséges módosítani.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:  
Osztály neve: Vagyonkezelési Osztály Iktatószám: 13438/2019.
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/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:



Javaslat 

a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 648/2019. (XI.21.) határozat módosítására
– DKKA Nonprofit Kft. tagi kölcsön

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros MJV Közgyűlése a 648/2019. (XI.21.) határozatával döntött arról, hogy a DKKA
Nonprofit  Kft.  a  meglévő  tagi  kölcsöneinek  visszafizetési  határidejeit  nem módosítja.  Az
említett határozat 6. és 7. pontját szükséges módosítani elírás miatt.

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

A bizottságok véleményét a bizottságok elnökei szóban ismertetik a közgyűlésen.

Fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:

I.             Határozati javaslat  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…..../2019. (XII.23.) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 648/2019. (XI.21.) határozat módosításáról:

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 648/2019. (XI.21.) határozatának 6. és 7.
pontját az alábbiakra módosítja:

„6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nem járul hozzá a 2018. október 18-án a
DKKA-Dunaújvárosi  Kohász  Kézilabda  Akadémia  Nonprofit  Kft.-vel  kötött  45.000.000,-  Ft
(556/2018. (X.18.) határozat alapján) összegű tagi kölcsönszerződés visszafizetési határideje
módosításához, egyben utasítja a polgármestert a határozat közlésére.

Felelős:   - a határozat közléséért:
                   a polgármester
                 - a határozat közlésében való közreműködésért:
                   a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap

7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nem járul hozzá a 2019. július 02-án a DKKA-
Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft.-vel kötött 40.000.000,- Ft (406/2019.
(VI.20.)  határozat  alapján)  összegű  tagi  kölcsönszerződés  visszafizetési  határideje
módosításához, egyben utasítja a polgármestert a határozat közlésére.

Felelős:   - a határozat közléséért:
                   a polgármester
                 - a határozat közlésében való közreműködésért:
                   a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap”



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

Felelős:   - a határozat közléséért:
                   a polgármester
                 - a határozat közlésében való közreműködésért:
                   a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap

Dunaújváros, 2019. december 23.

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

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






