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Tisztelt Képviselő-testület!
I.
A Dombóvár és Környéke Víz-és Csatornamű Kft. (a továbbiakban Kft.) átvilágítását
a képviselő-testület már több alkalommal tárgyalta.
Javaslom, hogy az átvilágítás elvégzésére nyílt pályázatot írjunk ki. Javaslom, hogy a
feladatok legalább az alábbi területekre terjedjenek ki:
-

az elmúlt 3 évben megkötött szerződések,
a beszerzések szabályozottsága,
a közbeszerzési kötelezettségek teljesítése,
a kiküldetések elrendelésének és szabadságok kiadásának szabályossága,
könyvek és folyóiratok beszerzésének indokoltsága,
saját gépkocsi használat indokoltsága,
a Dombóvári Vízmű Kft.-vel fennálló szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata,
az ügyvezető tartós külföldi kiküldetéseinek indokoltsága és szabályossága,
az üzleti tervben nem szereplő beruházások indokoltsága és szabályossága.

A testület a 134/2011.(IV. 7.) Kt. Határozatával Tóthné Sudár Beáta képviselőt bízta
meg azzal, hogy az önkormányzatot a Kft. taggyűlésén képviselje.
Kérem a tisztelt képviselő-testülettől a határozati javaslat elfogadását!

Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvár és Környéke
Víz-és Csatornamű Kft. gazdálkodásának átvilágítására nyílt pályázatot ír ki. A
képviselő-testület felkéri az ügyvezető arra, hogy a taggyűlés soron következő ülésére
terjessze elő a pályázati felhívás tervezetét. A tervezetben a vizsgálatnak az alábbi
területekre ki kell terjednie:
-

az elmúlt 3 évben megkötött szerződések,
a beszerzések szabályozottsága,
a közbeszerzési kötelezettségek teljesítése,
a kiküldetések elrendelésének és szabadságok kiadásának szabályossága,
könyvek és folyóiratok beszerzésének indokoltsága,
saját gépkocsi használat indokoltsága,
a Dombóvári Vízmű Kft.-vel fennálló szerződéses kapcsolatok,
az ügyvezető tartós külföldi kiküldetéseinek indokoltsága és szabályossága,
az üzleti tervben nem szereplő beruházások indokoltsága és szabályossága.

A képviselő-testület felkéri Tóthné Sudár Beáta képviselőt arra, hogy a döntést a
taggyűlésen képviselje.

Határidő: a taggyűlés összehívására – 2011. július 20.
Felelős: Szücs István ügyvezető
Végrehajtásért felelős: Dombóvár és Környéke
Önkormányzati és Szervezési Iroda

Víz-és

Csatornamű

Kft.,

II.
A Kft. taggyűlése a 2010. május 21-én megtartott ülésén módosította a Kft. társasági
szerződésének osztalékfizetésre vonatkozó szabályait. A módosításnak megfelelően
Dombóvár Város Önkormányzata – annak ellenére, hogy a Kft.-ben 81,530%-os
üzletrésszel rendelkezik - a felosztott osztaléknak csak a 34,591%-ára jogosult.
Tekintettel arra, hogy – álláspontom szerint - a döntés következtében az
önkormányzatot kár érte, javaslom, hogy az ügyet vizsgáljuk ki és ehhez az
önkormányzat megbízott ügyvédjének, dr. Erdélyi Ildikó segítségét vegyük igénybe.
A vizsgálatnak ki kell terjednie annak megállapítására is, hogy a város akkori
polgármesterét, Patay Vilmost az ügyben felelősség terheli-e.

Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvár és Környéke
Víz-és Csatornamű Kft. társasági szerződésének 2010. május 21-i módosításával
kapcsolatban vizsgálatot rendel el. A vizsgálatnak ki kell terjednie különösen arra,
hogy Dombóvár Város volt polgármestere, Patay Vilmos az ügyben törvényesen járt-e
el.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vizsgálat lefolytatásával
100.000 Ft díjért egy általa kiválasztott ügyvédet bízzon meg.
Határidő: 2011. július 15. – tényvázlat felvételére
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati és Szervezési Iroda

Szabó Loránd
polgármester

