
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2020. 09. 17.

Javaslat a Dunanett Vagyonkezelő Kft. 2019. évi éves beszámolójának megismerésére

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

El  őkészítő:  Dr. Vántus Judit osztályvezető
Engyel László ügyintéző

Meghívott: Ferencz Kornél ügyvezető igazgató, Dunanett Vagyonkezelő Kft.

Véleményez  ő bizottságok:  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2020. 09.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2020. 09.

A napirendi pont rövid tartalma: 
A Dunanett Vagyonkezelő Kft. megküldte az Önkormányzat részére a 2019. évi éves beszámolóját
elfogadásra.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:  
Osztály neve: Vagyonkezelési Osztály Iktatószám: 35964/2020.
Ügyintéző neve: Engyel László Ügyintéző telefonszáma: 25/544-302
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 Dunanett Vagyonkezelő Kft. 2019. évi éves beszámolójának megismerésére 

Tisztelt Közgyűlés!

A Dunanett  Vagyonkezelő  Kft. a Közgyűlés, mint tulajdonos részére megküldte a  gazdasági
társaság 2019. évi üzleti évről szóló 
- a 2019. évi mérlegbeszámolót (a határozati javaslat 1. számú melléklete),
- a 2019. évi eredménykimutatás (a határozati javaslat 2. számú melléklete),
- és a beszámoló kiegészítő mellékletét (a határozati javaslat 3. számú melléklete)

Könyvvizsgálói jelentés  a  beszámolóval  kapcsolatosan  nem készült,  így  a  beszámoló  minden
mellékletén kötelező szövegrész: „A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva”.

A gazdasági társaság felügyelő bizottsága a 2019. évi éves beszámoló elfogadását javasolja a
tulajdonosnak, a Dunanett Nonprofit Kft. részére. (az előterjesztés 1. számú melléklete)

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

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  Pénzügyi,  Gazdasági  és
Városüzemeltetési  Bizottsága  véleményezte  a  Dunanett  Vagyonkezelő  Kft.  2019.  évi  éves
beszámolójának  megismerésére című  előterjesztés  határozati  javaslatát,  melynek  elfogadását
javasolja a közgyűlésnek.

Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  Ügyrendi,  Igazgatási  és  Jogi
Bizottsága véleményezte a Javaslat a Dunanett Vagyonkezelő Kft. 2019. évi éves beszámolójának
megismerésére című előterjesztést és közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta.

Fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:

HATÁROZAT JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2020. (IX.17.) határozata 

a Dunanett Vagyonkezelő Kft. 2019. évi éves beszámolójának megismeréséről:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Dunanett Vagyonkezelő Kft. 2019.
évi beszámolóját megismerte  a határozat 1. 2.  és 3. számú mellékletei  szerint  azzal,  hogy  a
beszámoló  minden  mellékletén  kötelező  szövegrész:  „A  közzétett  adatok  könyvvizsgálattal
nincsenek alátámasztva”, egyben utasítja a polgármestert a határozat közlésére.

Felelős: - a határozat közléséért 
a polgármester

    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
                      a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője 
                     
Határidő: a határozat közlésére:  az előkészítő osztálynak való megküldését követő nyolc napon
belül

Dunaújváros, 2020. szeptember 17.

Tóth Kálmán s.k.
a Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság, valamint az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi

Bizottság elnöke






