
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2020. 01. 23.

Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 650/2019. (XI.21.) határozat
módosítására – DKKA Nonprofit Kft. szakértői átvilágítás

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 2020. 01. 16.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2020. 01. 16.

A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros MJV Közgyűlése a 650/2019. (XI.21.) határozatával döntött arról, hogy a DKKA
Nonprofit  Kft.  átvilágításával kapcsolatosan elkészített  szakértői anyag elkészítésére és a
megbízási  díj  kifizetésére  forrást  biztosított.  Az  anyag  elkészítésében  a  fővállalkozó
személye más, mint amit a határozat tartalmazott, de erről csak a számla kézhez vételét
követően kapott az előkészítő osztály tájékoztatást.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:  
Osztály neve: Vagyonkezelési Osztály Iktatószám: 799-1/2020.
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 650/2019. (XI.21.) határozat módosítására
– DKKA Nonprofit Kft. szakértői átvilágítás

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros MJV Közgyűlése a 650/2019. (XI.21.) határozatával döntött arról, hogy a DKKA
Nonprofit  Kft.  átvilágításával kapcsolatosan elkészített  szakértői anyag elkészítésére és a
megbízási  díj  kifizetésére  forrást  biztosított.  Az  anyag  elkészítésében  a  fővállalkozó
személye más, mint amit a határozat tartalmazott, de erről csak a számla kézhez vételét
követően kapott az előkészítő osztály tájékoztatást. (az előterjesztés 1. számú melléklete:
közgyűlési határozat; az előterjesztés 2. számú melléklete: számla)

Ezt követően kézhez kapta az előkészítő osztály a DKKA Nonprofit Kft. és a Prudent-Audit
Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft. között létrejött megbízási szerződést. (az előterjesztés 3.
számú melléklete: megbízási szerződés)

A megbízott gazdasági társaság ügyvezetője tájékoztatta az előkészítőt, hogy az átvilágítás
alatt a fővállalkozó a Prudent-Audit Kft. volt. (az előterjesztés 4. számú melléklete)

Fentiek okán a 650/2019. (XI.21.) határozatot módosítani szükséges.

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési
Bizottsága véleményezte  a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 650/2019. (XI.21.)
határozat módosítására – DKKA Nonprofit Kft. szakértői átvilágítás című előterjesztést és a
határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.

Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlésének Ügyrendi,  Igazgatási  és Jogi  Bizottsága
véleményezte  a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 650/2019.  (XI.21.)  határozat
módosítására – DKKA Nonprofit  Kft. szakértői átvilágítás című előterjesztést és közgyűlési
tárgyalásra alkalmasnak találta.

Fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:

Határozati javaslat
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…..../2020. (I.23.) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 650/2019. (XI.21.) határozat módosításáról:

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 650/2019. (XI.21.) határozatának 1. pontját
az alábbiakra módosítja:

„1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése bruttó 5.364.480,- Ft forrás biztosít a



Prudent-Audit  Könyvvizsgáló  és Adószakértő  Kft.  (székhely:  2721 Pilis,  Jókai  Mór
utca 1/b.; cégjegyzékszám: 13 09 121769; adószám: 14404555-2-13; képviseli: Fiel
Edit  ügyvezető) által elkészített szakértői anyag megbízási díjára és rendelkezik a
DKKA Nonprofit Kft. részére történő átutalásról és jelen határozat pénzügyi bizonylata
a  pénzeszköz  átadásának,  melynek  pénzügyi  teljesítése  a  Prudent-Audit
Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft. által a DKKA Nonprofit Kft. nevére kiállított számla
hitelesített  másolatának Önkormányzat általi  kézhezvételét követő 5 napon valósul
meg.”

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, 2020. január 23.

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

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




