
 
 Fedőlap                       SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY 

 
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül 

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021. 12. 16. 
 

Javaslat a  DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. igazgatósági tagjainak megválasztására 
 
Előadó:         a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke             
                       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
Előkészítő:     Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető  
           Engyel László ügyintéző 
           
 
Meghívott:     Szabó György Zoltán DVG Zrt. vezérigazgató 
 
Véleményező bizottságok: 
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság                  2021. 12. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                 2021. 12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. igazgatósági tagjainak a 
megbízatása 2021. december 31-ig szól, ennek okán igazgatósági tagok megválasztása vált 
szükségessé. 
 
A napirendi pont előkészítőinek adatai: 
Osztály neve: Vagyonkezelési Osztály Iktatószám: 42914-1/2021. 
Ügyintéző neve: Ügyintéző telefonszáma: 25/544-302 
Ügyintéző aláírása: Igazgató/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/Zárt ülés 

Egyéb megjegyzések: 

 
 
 
 
 



Javaslat  

a  DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. igazgatósági tagjainak megválasztására 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
A DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. igazgatósági tagjainak a megbízatása 2021. december 31-
ig szól, ennek okán igazgatósági tagok megválasztása vált szükségessé. 
 
Az igazgatósági tagok közül Szabó György Zoltán megbízatása 2022. május 31-ig tart, ennek okán 
4 igazgatósági tagot kell megválasztania a Tisztelt Közgyűlésnek 
 
Az előterjesztést megtárgyalta a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság, valamint az 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság. 
A bizottságok elnökei a bizottságok véleményét szóban ismertetik a közgyűlésen. 

Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő: 
 

Határozati javaslat 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

…./2021. (XII.16.) határozata  

a  DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. igazgatósági tagjainak megválasztásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a DVG Zrt. igazgatósági tagjainak 
2022. január 01-től 2022. május 31-ig az alábbi személyeket nevezi ki: 
Az igazgatóság tagjai: 
 

1. Az igazgatóság elnöke: Illéssy István   

2. Magyar András Tamás 

3.  Botond Gábor 

4. Lebics Edit Valéria 
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat 
közlésére, továbbá felhatalmazza a gazdasági társasági jogi képviselője által elkészített alapító 
okirat módosítás és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására az 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményének kikérését követően. 
 
Felelős: - a határozat közléséért  
  a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                    a vagyonkezelési osztály vezetője  
 
Határidő:  - a határozat közlésére: 2021. december 23. 
 -  alapító okirat aláírására: a határozat közlésétől számított 30 napon belül 

 
Dunaújváros, 2021. december 16. 
 
 

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

jogi bizottság elnöke 


