
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 04. 21.

Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  192/2017.  (III.16.)  határozata  2.
pontja módosítására 

El  őadó: a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

El  őkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető
Engyel László ügyintéző

Meghívott: Suralik András forgalmi igazgató, KNYKK Zrt.
Erős István Fejér megyei személyszállítási üzletágvezető-helyettes

Véleményez  ő bizottságok:
pénzügyi bizottság 2017. 04. 19.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 04. 19.

A napirendi pont rövid tartalma: 
A KNYKK Zrt.  megküldte Dunaújváros MJV Önkormányzata részére a 2016. évi  elszámolását,
melyet Dunaújváros MJV Közgyűlése a 192/2017. (III.16.) határozatával elfogadott azzal, hogy a
társasági általános költségeket és a pénzügyi műveletek eredményét nem kívánja viselni, illetve a
határozat 2. pontjában az előlegkérőt nem fogadta be annak okán, mert nem volt  megítélhető,
hogy tartalmazza-e a  társasági általános költségeket és a pénzügyi  műveletek eredményét.  A
KNYKK Zrt. Jelen kérelmével tájékoztatja Dunaújváros MJV Önkormányzatát, hogy az előbbieket
nem tartalmazza az előlegkérő, ennek okán szükséges a határozat módosítása.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Vagyonkezelési Osztály Iktatószám: 7975/2017.
Ügyintéző neve: Engyel László 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 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 192/2017. (III.16.) határozata 2. pontja

módosítására 

Tisztelt Közgyűlés!

A KNYKK Zrt.  megküldte Dunaújváros MJV Önkormányzata részére a 2016. évi  elszámolását,
melyet Dunaújváros MJV Közgyűlése a 192/2017. (III.16.) határozatával elfogadott azzal, hogy a
társasági általános költségeket és a pénzügyi műveletek eredményét nem kívánja viselni, illetve a
határozat 2. pontjában az előlegkérőt nem fogadta be annak okán, mert nem volt  megítélhető,
hogy tartalmazza-e a  társasági általános költségeket és a pénzügyi műveletek eredményét. (az
előterjesztés 1. számú melléklete)

A  KNYKK  Zrt.  az  előterjesztés  2.  számú  mellékletében  csatolt  levelében  tájékoztatja
Dunaújváros  MJV  Önkormányzatát,  hogy  a   társasági  általános  költségeket  és  a  pénzügyi
műveletek  eredményét  nem  tartalmazza  az  előlegkérő,  ennek  okán  szükséges  a  határozat
módosítása.

Az előterjesztést  megtárgyalta  a  pénzügyi bizottság,  valamint  a  gazdasági  és  területfejlesztési
bizottság.

A bizottságok elnökei a bizottságok véleményét szóban ismertetik a közgyűlésen.

Az előbbiek alapján az alábbi határozatokat terjesztjük elő.

Határozati javaslat

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének …/2017. (IV.21.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 192/2017. (III.16.) határozata 2. pontja
módosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 192/2017. (III.16.) határozatának 2. pontját az
alábbiakra módosítja:
„2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban foglaltak alapján a jelen határozat
2.  mellékletét  képező  2017.  január  havi  veszteségtérítési  előleg  kérelmét  elfogadja,  egyben
hozzájárul, hogy az 1. pont szerint az önkormányzat részére visszajáró összegbe a KNYKK Zrt.
2017.  január-április  veszteségtérítési  igénye  beszámításra  kerüljön  azzal,  hogy  a  2017.  évi
előlegkérelmek a jelen határozat 3. pontjában foglaltak szerint kerüljenek kiállításra.”

Felelős  : a határozat végrehajtásáért:
                            a polgármester

        a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért:
                          a vagyonkezelési osztály vezetője

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

Dunaújváros, 2017. április 21.

Hingyi László s.k.
a gazdasági és területfejlesztési bizottság

elnöke

Pintér Attila s.k.
a pénzügyi bizottság

elnöke


