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JAVASLAT
Szepesi Attila képviselő úr képviselői indítványa alapján a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő
Zrt. alapító okiratának módosítására
Tisztelt Közgyűlés!
Szepesi Attila képviselő úr Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a
Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2017. (XII.16.)
önkormányzati rendelete (továbbiakban: SZMSZ) 20. § (1) bekezdése alapján egyéni képviselői
indítvánnyal élt elektronikus levél formájában a DVG Zrt. Alapító okirata módosítására a gazdasági
társaság Igazgatóságával kapcsolatosan (1. számú melléklet).
A képviselői indítvány az alábbiak szerint szól:
„Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbi határozatot hozza:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy 2020. december hó 1. napjától
módosítja a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. alapító okiratát, amelyben meghatározza, hogy
a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. igazgatósága milyen értékhatárig idegeníthet el ingó,
illetve ingatlan vagyont a saját hatáskörében igazgatósági határozat alapján a közgyűlés
engedélye, jóváhagyása nélkül.”
Az SZMSZ 7. alcíme a következőképpen rendelkezik:
„7. Képviselői, polgármesteri indítvány
20. § (1) A képviselői és a polgármesteri indítványt (a továbbiakban: indítvány) írásban indokolva,
az illetékes bizottság vagy bizottságok véleményével kell a közgyűlés elé terjeszteni. Az indítványt
a közgyűlés rendes ülésének hetét megelőző 2 héttel, e hét hétfői napjáig lehet benyújtani a
polgármesterhez. Amennyiben ezt követően érkezik indítvány, akkor azt, a következő rendes
közgyűlést követő ülésre kell előterjeszteni.
(2) Az indítványt az illetékes bizottság a benyújtást követően a soron következő rendes ülésén
köteles a bizottság az ülésének napirendjére tűzni és tárgyalni, és a bizottsági ülést követő első
rendes közgyűlésre beterjeszteni. Ezen indítványok napirendről való levételéről csak abban az
esetben lehet döntést hozni, ha az indítványtevő indítványát visszavonta.”
Az SZMSZ szerint tehát a képviselői indítványokat a Közgyűlésnek kötelezően tárgyalni kell. A
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat
képviselő-testületének feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja. A törvény rendelkezése
alapján a polgármester a közgyűlés feladat-és hatáskörében a képviselői indítványokról hozhat
döntést.
A képviselői indítvány annyiban pontosítást igényel, hogy nem határozza meg azt az értékhatárt,
mely felett a DVG Zrt. vagyonának elidegenítéséhez az önkormányzat közgyűlésének,
veszélyhelyzetben a polgármester engedélye, jóváhagyása szükséges. Az önkormányzat
gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelet alapján az elidegenítés
tekintetében 8 millió forintig a bizottságok véleményének kikérése mellett a polgármester, 8 millió
forint felett pedig a közgyűlés dönt. Az önkormányzati rendeletre figyelemmel tehát – analógia
alapján – 8 millió forint a DVG Zrt. igazgatósága dönthetne az elidegenítésről, 8 millió forint felett a
döntéshez szükséges a tulajdonosi jogokat gyakorló közgyűlés (veszélyhelyzetben a
polgármester) engedélye, jóváhagyása.
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő és kérem a Tisztelt Közgyűlés
állásfoglalását a határozati javaslatot illetően.

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
…../2021. (XII.16.) határozata
Szepesi Attila képviselő úr képviselői indítványa alapján a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő
Zrt. alapító okiratának módosításáról
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatja, hogy a DVG
Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. alapító okirata akként módosuljon (azzal egészüljön ki), hogy 8
millió Ft értékhatárig a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. igazgatósága hoz döntést a DVG
Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. tulajdonában lévő ingó (ideértve a vagyoni jogokat is) és ingatlan
vagyon elidegenítéséről, 8 millió Ft értékhatár felett a döntés meghozatalához Dunaújváros Megyei
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének, a Kormány által az Alaptörvény 53. cikke alapján
kihirdetett veszélyhelyzetben a közgyűlés feladat-és hatáskörében eljáró polgármester engedélye,
jóváhagyása szükséges.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a DVG Zrt.
vezérigazgatóját a társasági alapító okirat módosításának, valamint a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírásra történő előkészítésére.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: 2021. december 24.
- az alapító okirat módosítás és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító
okirat aláírására: 2022. január 15.
Dunaújváros, 2021. december 16.
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