
   FEDŐLAP                             
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021.09.16.

Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. alapító okiratának módosítására a
tevékenységi kör bővítése céljából

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

Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető
Kemenczei Anett ügyintéző

Meghívott: Szabó György Zoltán vezérigazgató, DVG Zrt. 

Véleményező bizottságok:
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021.09.15.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                       2021.09.15.

A napirendi pont rövid tartalma: Javaslat a DVG Zrt. alapító okiratának módosítására a
tevékenységi kör bővítése céljából.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Vagyonkezelési Osztály Iktatószám: 35544-1/2021.
Ügyintéző neve: Kemenczei Anett Ügyintéző telefonszáma: 25/544-263
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

Egyéb megjegyzések:



Javaslat
 a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. alapító okiratának módosítására a tevékenységi

kör bővítése céljából

Tisztelt Közgyűlés!

A DVG  Zrt.  jogi  képviselője  jelezte  az  Önkormányzat  felé,  hogy  bővíteni  szükséges  a
tevékenységi kört a gazdasági társaságnál (1. számú melléklet).

Fentiekre  tekintettel  szükséges  a  DVG  Zrt.  alapító  okiratának  „III.  A részvénytársaság
tevékenységi köre” c. fejezet második bekezdése módosítása az alábbiak szerint:

„4761 Könyv-kiskereskedelem”

A DVG Zrt.  jogi  képviselője elküldte a az Alapító Okirat módosítását,  mely a  közgyűlési
határozat melléklete.

Bizottsági vélemények:

A bizottságok elnökei az előterjesztéssel kapcsolatos álláspontjukat a közgyűlésen, szóban
ismertetik.

Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő a Tisztelt Közgyűlés elé:

Határozati javaslat

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
.../2021. (IX.16.) határozata

a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. alapító okiratának módosításáról a tevékenységi
kör bővítése céljából

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Önkormányzata úgy dönt, hogy az Alapító
Okirat  „III.  A  részvénytársaság  tevékenységi  köre” c.  fejezet  második  bekezdése  a
továbbiakban az alábbi új tevékenységi körrel bővül ki:

„4761 Könyv-kiskereskedelem”

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város  Önkormányzata Közgyűlése  felhatalmazza  a
polgármestert jelen határozat mellékletét képező, a DVG Zrt. társasági jogi képviselője által
előkészített Alapító Okirat módosítása és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító
Okirat aláírására, egyúttal felkéri jelen határozat közlésére.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester

    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
                       a vagyonkezelési osztály vezetője 

a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

Határidő: - a határozat közlésére: 2021. szeptember 30.
    - az Alapító Okirat módosítása és a módosítással egységes szerkezetbe 
      foglalt Alapító Okirat aláírására: 2021. október 15.



Dunaújváros, 2021. szeptember 16.

     

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

és Jogi Bizottság elnöke








