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Tisztelt Képviselő-testület!
A február 13-i testületi ülésen sajnos ismét nem támogatta a képviselő-testület, hogy
csökkentésre kerüljön a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.
felügyelőbizottságának létszáma, illetve megszüntetésre vagy csökkentésre kerüljön a
tisztségért járó tiszteletdíj.
A feb jelenleg négy tagból áll, a jelenlegi tagok Pintér Szilárd, Csikóstőttős község
polgármestere, dr. Janek Attila és Hegedüs Csaba képviselőtársaim, valamint Szigethy
István korábbi dombóvári önkormányzati képviselő.
A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi
CXXII. törvény értelmében a köztulajdonban álló gazdasági társaságnál – így a
Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.-nél is – felügyelőbizottság
létrehozása kötelező, mely főszabály szerint három természetes személy tagból áll,
azonban kétszáz millió forintot meghaladó jegyzett tőkéjű gazdasági társaság esetében
legalább három, legfeljebb hat természetes személy tagból állhat. A cég jegyzett tőkéje
egyelőre meghaladja a kétszáz millió forintot, azonban a vagyonátadások miatt ez a
közeljövőben jelentősen csökkenni fog, ahogy az egyes tagokat megillető üzletrészek
értéke is.
Megítélésem szerint a cég jelenlegi tevékenysége, bevételeinek nagysága nem
indokolja, hogy a feb tagjai díjazást vegyenek fel és ezzel is a cég kiadásait növeljék.
Pintér Szilárd jelezte, hogy lemond tiszteletdíjáról. Erre tekintettel a feb tagjai
számának redukálását nem indítványozom, hanem csak a tiszteletdíj megvonását.
A cég érdekében nyomatékosan kérem képviselő-társaimat, hogy fogadják el az alábbi
határozati javaslatot.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Dombóvár és
Környéke Víz- és Csatornamű Kft. többségi tulajdonosa az alábbiak képviseletére
hatalmazza fel az Önkormányzat képviseletében eljáró polgármestert a társaság
taggyűlésén:
Javasolja és fogadja el a soron következő taggyűlésen, hogy a felügyelőbizottság tagjai
ne részesüljenek díjazásban.
Határidő: 2014. március 14.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Dombóvári és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.
Önkormányzati Iroda
Szabó Loránd
polgármester
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