
Sürgősségi indítvány
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2020. 07.16.

Javaslat a DKKA Nonprofit Kft. egyik felügyelőbizottsági tagja lemondásának elfogadására,
új felügyelőbizottsági tag megválasztására

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

Előkészítő: Dr. Vántus Judit jogi és vagyonkezelési osztályvezető 
Serfőző Anikó ügyintéző

Meghívott:-
Véleményező bizottságok:
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2020.07.16.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2020.07.16.

A  napirendi  pont  rövid  tartalma: Kósa  Gábor  felügyelőbizottsági  tag  levélben  fordult  az
Önkormányzathoz, melyben lemond tisztségéről.Szükséges új tag megválasztása.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Jogi és vagyonkezelési osztály Iktatószám: 26906/2020
Ügyintéző neve: Serfőző Anikó Ügyintéző telefonszáma: 25/544-239
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
 a DKKA Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagja visszahívására, új felügyelőbizottság

megválasztására
Tisztelt Közgyűlés!

DMJV  Polgármestere  a  483/2020.  (V.27.)  határozattal  megválasztotta  a  DKKA  NKft.
felügyelőbizottsági  tagjait,  Sáfrány  Katalin,  Kósa  Gábor  és  Szalóki  László  személyében  (az
előterjesztés 1. melléklete).

Kósa  Gábor  felügyelőbizottsági  tag  levélben  fordult  az  Önkormányzathoz,  melyben  lemond
tisztségéről. (az előterjesztés 2. melléklete).

Szükséges új felügyelőbizottsági tagot választani.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működé-
si Szabályzatáról szóló 37/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelete 11. § (6) szerint a rendkívüli
ülésen kizárólag az a napirendi pont tárgyalható, amire az indítvány vonatkozott. Amennyiben a
rendkívüli  ülés kitűzése után érkezik indítvány halaszthatatlan döntési ok miatt  napirend
megtárgyalására, úgy e napirendet - napirendre való felvétele esetén - sürgősségi indítvány-
ként kell tárgyalni. A sürgősségi indítványt a közgyűlés a döntésének megfelelő számú napirendi
pontként tárgyalja. 

Az előterjesztés sürgősségi indítványként történő tárgyalásának oka, hogy Kósa Gábor nem tudja
feladatait továbbra is ellátni.

Az előterjesztést tárgyalta a  Pénzügyi,  Gazdasági és Városüzemeltetési  Bizottság, valamint  az
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság.
A bizottságok véleményeit a bizottságok elnökei a közgyűlésen szóban ismertetik.

Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztünk a Tisztelt Közgyűlés elé:

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

…./2020. (VII.16.) határozata

a DKKA Nonprofit Kft. egyik felügyelőbizottsági tagja lemondásának elfogadásáról, új
felügyelőbizottsági tag megválasztásáról

1.Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése, elfogadja a DKKA NKft. felügyelőbizottsági tagja,
Kósa Gábor lemondását,  2020.  július 16.  napjával,  egyúttal  új  felügyelőbizottsági  tagnak Barta
Endrét választja meg 2020. július 17. napjától, 2021. május 31-ig szóló határozott időtartamra, a
korábbi tag díjazása mellett.

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri  a polgármestert  a  határozat közlésére,
valamint  felhatalmazza  a  jelen  határozat  alapján,  a  társaság  által  előkészített  alapító  okirat
módosítás és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat  aláírására.

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:                             
              a polgármester

         - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:            
                 a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra



                  érkezésétől számított 8 napon belül

Dunaújváros, 2020. július 16.

Tóth Kálmán s.k.
a Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság, valamint 

az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság elnöke


