
Fedőlap

Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat  a Dunaújvárosi  Partvédelmi Vállalat  2020.  évi  beszámolójának elfogadására és a
vezető tisztségviselő megválasztására

El  őkészítő:  Dr. Vántus Judit osztályvezető
Engyel László ügyintéző

Véleményező bizottságok:
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság

A napirendi pont rövid tartalma: 
A Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat megküldte elfogadásra DMJV Önkormányzata részére 2019.
évi éves beszámolóját.
 
A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:  
Osztály neve: Jogi és vagyonkezelési osztály Iktatószám: 18766/2021.
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:



Javaslat 

a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat 2020. évi beszámolójának elfogadására

Tisztelt Polgármester Úr!

A Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat megküldte a 2020. évre vonatkozó egyszerűsített éves
beszámolóját (az előterjesztés 1. számú melléklete: levél), és annak kiegészítő mellékletét. 

Dunaújváros MJV Közgyűlése a 131/2012. (IV.12.) határozatával hozzájárult ahhoz, hogy a vállalat
könyvvizsgáló  alkalmazása  nélkül  működjön,  ennek  értelmében  a  2019.  évi  éves  beszámoló
könyvvizsgálattal  nem  volt  alátámasztva.  (az  előterjesztés  2.  számú  melléklete:  közgyűlési
határozat)

A vállalat 2020. évi mérleg főösszege 18.050 E Ft, adózott eredménye 1.943 E Ft (nyereség).
(a határozati javaslat 1. számú melléklet: 2020. évi mérleg, egyszerűsített éves beszámoló, a
határozati  javaslat  2. számú melléklet: eredménykimutatás, a határozati  javaslat  3. számú
melléklet: kiegészítő melléklet)

DPV  igazgatója  megküldte  Dunaújváros  MJV  Polgármestere  1148/2020.  (XII.12.)  határozatát,
mellyel az Önkormányzat biztosítja a feladatok ellátásához szükséges forrást. (az előterjesztés 3.
számú melléklete: határozat)

Duka László  igazgató  megbízatása 2021.  május  31-én lejár,  ennek okán szükséges a  vezető
tisztségviselő személyéről is dönteni.

Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:

Kérem, Tisztelt Polgármester Úr állásfoglalását a polgármesteri határozatokat illetően.

Dunaújváros, 2021. május 19.

Tisztelettel

Dr. Vántus Judit jogi és vagyonkezelési osztályvezető



I. HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

…./2021. (V…..) határozata 

a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat 2020. évi éves beszámolójának elfogadásáról:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított
hatáskörében az alábbi határozatot hozza:

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat 2020. évi
beszámolóját, annak kiegészítő mellékletét 18.050 eFt mérleg főösszeggel, 1.943 eFt (nyereség)
adózott eredménnyel a határozat 1., 2. és 3. számú mellékletei szerint elfogadja.

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  a  Dunaújvárosi Partvédelmi  Vállalat
beszámolóval lezárt üzleti évre prémiumot nem fizet, valamint a 2021. évre prémiumfeladatot nem
tűz ki.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere utasítja a jogi és vagyonkezelési osztály vezetőjét
a határozat közlésére.

Felelős: - a határozat közléséért 
a jogi és vagyonkezelési osztályvezető

    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
                    a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője 

Határidő:  határozat  közlésére:  az előkészítő osztálynak való megküldését követő nyolc napon
belül

Dunaújváros, 2021. május

                                                                              Pintér Tamás
                                                   Dunaújváros Megyei Jogú Város        

Polgármestere



II. HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

…./2021. (V…..) határozata 
a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat vezető tisztségviselője megválasztásáról

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere  a  Dunaújvárosi  Partvédelmi  Vállalat  (2400
Dunaújváros, Papírgyári út 7.) a vállalat igazgatójának Duka Lászlót választja meg 2021. június 1.
napjától  2022. május 31.  napjáig feladatainak munkaviszony keretében történő ellátására, bruttó
100.000.- Ft/hó munkabér ellenében.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere felhatalmazza a jogi és vagyonkezelési osztály
vezetőjét a határozati javaslat mellékletét képező munkaszerződés aláírása előkészítésére, valamint
jelen  határozatban  foglaltak  szerint,  a  vállalat  által  előkészített  alapító  okirat  módosítás  és  a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására az ügyrendi, igazgatási és
jogi bizottság állásfoglalását követően.

Felelős: - a határozat közléséért 
a jogi és vagyonkezelési osztályvezető

    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
                    a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője 

Határidő:  határozat  közlésére:  az előkészítő osztálynak való megküldését követő nyolc napon
belül

Dunaújváros, 2021. május

                                                                              Pintér Tamás
                                                   Dunaújváros Megyei Jogú Város        

Polgármestere
 










