
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021. 07. 15.

Javaslat az MMK Közhasznú Nonprofit Kft. új könyvvizsgálója megválasztására

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: Kováts Rózsa ügyvezető, MMK Nonprofit Kft.

Véleményez  ő bizottságok:  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. 07.14.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 07.14.

A napirendi pont rövid tartalma: 
Az MMK Közhasznú Nonprofit Kft. könyvvizsgálója, Viczkó József megbízása 2023. május
31-én  járt  volna  le,  azonban  Viczkó  Úr  lemondott,  amit  a  gazdasági  társaság  felügyelő
bizottsága  elfogadott,  helyette  a  Viczkó  és  Társa  Kft.-t  jelölték  könyvvizsgálónak.  2021.
szeptember 01-től 5 évre.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:  
Osztály neve: Vagyonkezelési Osztály Iktatószám: 18765/2021.
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:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések:



Javaslat

Javaslat az MMK Közhasznú Nonprofit Kft. új könyvvizsgálója megválasztására

Tisztelt Közgyűlés!

Az MMK Közhasznú Nonprofit Kft. könyvvizsgálója, Viczkó József megbízása 2023. május
31-én  járt  volna  le,  azonban  Viczkó  Úr  lemondott,  amit  a  gazdasági  társaság  felügyelő
bizottsága  elfogadott,  helyette  a  Viczkó  és  Társa  Kft.-t  jelölték  könyvvizsgálónak.  2021.
szeptember 01-től 5 évre. (az előterjesztés 1. számú melléklete)

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

A bizottságok véleményét a bizottságok elnökei szóban ismertetik a közgyűlésen.

Fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:

 HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

…/2021. (VII. 15.) határozata 

az MMK Közhasznú Nonprofit Kft. új könyvvizsgálója megválasztásáról

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése,  az  önkormányzat
gazdálkodásának  rendjéről  szóló  15/2015.  (V.22.)  önkormányzati  rendelet  21.  §  (2)
bekezdése 5. pontja alapján,  az MMK Nonprofit  Kft. könyvvizsgálója lemondását elfogadja,
valamint

Viczkó és Társa Kft.-t (székhely: 2421 Nagyvenyim, Nefelejcs u. 8.; Cégjegyzékszám:07 09
002803;  Adószám:11106746-2-07;  képviseli:  Viczkó  Péter,  kamarai  nyilvántartási
száma:007262,)  választja  meg  a  társaság  könyvvizsgálójának,  2021.  szeptember  01-től
2026. május 31-ig, bruttó 360.000,- Ft/év díjazás mellett.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a polgármestert  a
határozat közlésére,  továbbá  a  társaság  által  előkészített alapító  okirat módosítás  és  a
módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására az ügyrendi, igazgatási
és jogi bizottság véleményének kikérését követően.

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:                             
              a polgármester

      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
               az MMK Nonprofit Kft. ügyvezetője 
              - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:            

                          a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője

Határidő: - a határozat közlésére: 2021. július 30.
       - az alapító okirat módosítás aláírására: 2021. augusztus 31.

Dunaújváros, 2021. július 15.

Tóth Kálmán s.k.
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság és az ügyrendi, igazgatási és jogi

bizottság elnöke






