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Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2020. 01. 23.

Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése 618/2019.  (X.31.)  határozata
módosításra és a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft.-ben
felügyelőbizottsági tag visszahívására új felügyelőbizottsági tag 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 ügyintéző
Meghívott: -

Véleményező bizottságok:
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2020.01.21.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2020.01.21.

A  napirendi  pont  rövid  tartalma: DMJV Közgyűlése  618/2019.  (X.31.)  határozatával
döntött a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági
tagok  visszahívásáról,  új  felügyelőbizottsági  tagok  megválasztásáról.  A  közgyűlési
határozatban  a  két  visszahívott  tag  helyére  három  új  tag  került  megválasztásra,  ezért
szükséges  a  határozatot  módosítani.  Az  előterjesztés  a  határozat  módosítására  és  a  új
határozat meghozatalára, melyben a harmadik felügyelőbizottsági tag visszahívására és új
felügyelőbizottsági tag megválasztására tesz javaslatot.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Vagyonkezelési osztály Iktatószám: 1021-5/2020.
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:2020.01. Ellenőrzés dátuma:2020.01.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:
II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:                         Dr. Petánszki Lajos
Leadás dátuma:2020.01.16. Ellenőrzés dátuma:2020.01.16.
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 618/2019. (X.31.) határozata módosításra

és a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft.-ben
felügyelőbizottsági tag visszahívására új felügyelőbizottsági tag megválasztására

Tisztelt Közgyűlés!

I. Előzmények:

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város Közgyűlése  618/2019.  (X.31.)  határozatával  (1.  sz.
melléklet) döntött a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft.-ben a
felügyelőbizottsági  tagok visszahívásáról,  új felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról.  A
közgyűlési  határozatban  a  három  felügyelőbizottsági  tagból  kettő  került  visszahívásra,
viszont három új tag került megválasztásra.

Az  előkészítő  osztály  az  előterjesztésben  (2.  sz.  melléklet) két  tag  megválasztására
készítette elő a határozati javaslatot, de a szó szerinti jegyzőkönyvben (3. sz. melléklet) már
három új tag került megnevezésre.

Mivel  a  köztulajdonban álló gazdasági  társaságok takarékosabb működéséről  szóló
2009.  évi  CXXII.  törvény  4.  §  (2)  bekezdése  szerint  köztulajdonban  álló  gazdasági
társaság felügyelőbizottsága - ha törvény eltérően nem rendelkezik - három természetes
személy tagból áll, ezért szükséges a közgyűlési határozatot módosítani.

Másrészt  javaslatot  teszünk  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  378/2017.
(V.18.)  határozatával  (4.  sz.  melléklet)  a  megválasztott  harmadik  felügyelőbizottsági  tag
Kovács Judit Gabriella visszahívására és új felügyelőbizottsági tag megválasztására.

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 javaslatokat terjesztjük elő.

I.   Határozati javaslat  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…..../2020. (I.23.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 618/2019. (X.31.) határozata módosításról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 618/2019. (X.31.) határozatának 1. pontját 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  DKKA-Dunaújvárosi Kohász  Kézilabda  Akadémia  Nonprofit Kft.
felügyelőbizottsági  tagjait,  Láng  Csabát  és  Hingyi  Lászlót  2019.  október  31-i  hatállyal
visszahívja és :
Sáfrány Katalint (an: Kovács Katalin Margit, lakcíme: 2400 Dunaújváros, Alkotás utca 1. fszt.
2)
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Kósa Gábort (an: Kovács Éva., lakcíme: 2400 Dunaújváros, Mályva utca 10.)

új felügyelőbizottsági tagoknak megválasztja, 2019. november 01-től 2020. május 31-ig szóló
határozott időtartamra, változatlan díjazás mellett.” 

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:                                             
         a polgármester
      - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:            
             a vagyonkezelési osztály vezetője

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

II.   Határozati javaslat  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…..../2020. (I.23.) határozata 

 a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft.-ben
felügyelőbizottsági tag visszahívására új felügyelőbizottsági tag megválasztására

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 tagját Kovács
Judit Gabriellát 2020. január 23-ihatállyal visszahívja és:
Szalóki Lászlót (an: Tánczos Edit, lakcíme: 2400 Dunaújváros, Vasmű út 43. 3.4.)
új  felügyelőbizottsági  tagnak  megválasztja,  2020.  január  24-től  2020.  május  31-ig  szóló
határozott időtartamra, változatlan díjazás mellett.

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 DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nkft. 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, 2020. január 23.

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

bizottság elnöke és      
                         az ügyrendi, igazgatási és jogi
                                                  bizottság elnöke                                             


	Tisztelt Közgyűlés!

