
Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. 12. 23.

Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése 705/2019.  (XI.21.)  határozata
módosításra

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

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

Meghívott:-

Véleményező bizottságok:
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2019.12. 20.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.12. 20.

A  napirendi  pont  rövid  tartalma: DMJV Közgyűlése  705/2019.  (XI.21.)  határozatával
döntött  a  Dunanett  Vagyonkezelő  Kft.  felügyelőbizottsági  tagjai  visszahívásáról,  új
felügyelőbizottsági  tagok  megválasztásáról.  A  közgyűlési  határozatban  nem  került
megjelölésre,  hogy  a  megválasztott  felügyelőbizottsági  tagok  közül,  ki  lesz  az
felügyelőbizottság elnöke, ezért szükséges a határozatot módosítani.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Vagyonkezelési osztály Iktatószám: 48500-29/2019.
Ügyintéző neve: Dr. Kaja Edit sk. Ügyintéző telefonszáma: 25/544-214
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása:Dr. Vántus Judit sk.

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:                         dr. Horváth Petra sk.
Leadás dátuma:2019.12. Ellenőrzés dátuma:2019.12.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések:
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Javaslat 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 705/2019. (XI.21.) határozata

módosításra

Tisztelt Közgyűlés!

I. Előzmények:

DMJV Közgyűlése 705/2019.  (XI.21.)  határozatával  (1. sz.  melléklet)  döntött  a Dunanett
Vagyonkezelő  Kft.  felügyelőbizottsági  tagjai  visszahívásáról,  új  felügyelőbizottsági  tagok
megválasztásáról. A közgyűlési határozatban nem került megjelölésre, hogy a megválasztott
felügyelőbizottsági  tagok  közül,  ki  lesz  az  felügyelőbizottság  elnöke,  ezért  szükséges  a
határozatot módosítani.

Az  előterjesztést  tárgyalta  a  Pénzügyi,  gazdasági  és  városüzemeltetési  bizottság  és  az
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság.

A bizottságok véleményét a bizottsági elnökök szóban ismertetik a Közgyűlésen.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő.

   Határozati javaslat  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…..../2019. (XII.23.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 705/2019. (XI.21.) határozata módosításról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 705/2019.  (XI.21.) határozatát az alábbiak
szerint módosítja:

„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.  ügyvezetőjének  javasolja,  hogy DUNANETT  Vagyonkezelő  Kft.-ben  a
felügyelőbizottsági  tagjait,  Sztankovics  Lászlót,  Hingyi  Lászlót  és  Lajcs  Jánost  jelen
határozat  meghozatalától  számított  15  napon  belül  hívja  vissza  és  új  felügyelőbizottsági
tagoknak
Illéssy Istvánt (an: Metz Klára, lakcíme: 2458 Kulcs, Rózsahegyi u. 13.)
Motyovszki Mátyást (an: Papp Julianna, lakcíme: 2400 Dunaújváros, Fáy A. u. 3. 1. 2.) és 
Molnár Csabát (an: Sólyom Etelka, lakcíme: 2400 Dunaújváros, Weiner T. körút 9. fszt. 2.)  a
fentiek közül a felügyelőbizottság elnökének …………………….. javasolja megválasztani, az
ügyvezető által meghozott határozat napjától 2020. május 31-ig szóló határozott időtartamra
díjazás nélkül.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Dunanett Dunaújvárosi Regionális
Köztisztasági  és  Hulladékkezelő  Szolgáltató  Nonprofit  Kft.  ügyvezetőjét,  hogy  az  alapító
határozatokat az 1. pontban foglaltak szerint hozza meg.

3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  felkéri  a  polgármestert  a  határozat
közlésére,  továbbá  felhatalmazza  a   Dunanett  Dunaújvárosi  Regionális  Köztisztasági  és
Hulladékkezelő  Szolgáltató  Nonprofit  Kft.  ügyvezetőjét  az  alapító  okirat  módosítás  és  a
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módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat jelen határozatban foglaltak szerinti
aláírására.”

Felelős: - a határozat végrehajtásáért
 a polgármester
 a  Dunanett Dunaújvárosi Regionális Köztisztasági és Hulladékkezelő 
Szolgáltató Nonprofit Kft.. ügyvezetője

  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
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

Dunaújváros, 2019. december 23.

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

bizottság elnöke és      
                         az ügyrendi, igazgatási és jogi
                                                  bizottság elnöke
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	Tisztelt Közgyűlés!

