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Javaslat  az  „Összefogás  Dunaújváros  és  Térsége  Fejlesztéséért”  Alapítvány
tulajdonában  lévő  üzletrészre  irányuló  vételi  ajánlatra  vonatkozó  álláspont
kialakítására

Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
                  
Előkészítő: Dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató

Prajdáné Kustán Erzsébet ügyintéző

Meghívott: Rohonczi Sándor az „Összefogás Dunaújváros és Térsége 
Fejlesztéséért” Alapítvány kuratórium titkára

Véleményező bizottságok:

gazdasági és területfejlesztési bizottság 2016. 09. 14.

A napirendi pont rövid tartalma: 
Az „Összefogás Dunaújváros és Térsége Fejlesztéséért” Alapítvány alapító okirata szerint
a  kuratórium társelnöke Dunaújváros Megyei  Jogú Város mindenkori  polgármestere.  A
kuratórium titkára az Alapítvány tulajdonában lévő Közép-Dunántúli Regionális Innovációs
Ügynökség Nonprofit  Kft.-ben lévő üzletrészre irányuló vételi  ajánlatra vonatkozóan kér
állásfoglalást.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály
Ügyintéző neve: Prajdáné Kustán Erzsébet
E-mail címe: prajdane@pmh.dunanet.hu
Telefonszáma: 25/544-324
Iktatószám: 12518-16/2016.
Előkészítő aláírása: Prajdáné Kustán Erzsébet s.k.
Osztályvezető aláírása: Dr. László Borbála s.k.

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Horváth Petra s.k.
Leadás dátuma: 2016. 09. 09.
Ellenőrzés dátuma: 2016. 09. 09.
Törvényességi észrevétel: Van / Nincs
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:            egyszerű / minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés
Egyéb észrevétel: „Láttam.” Dudás Pálné s.k. 2016. 09. 09.



Javaslat

az „Összefogás Dunaújváros és Térsége Fejlesztéséért” Alapítvány tulajdonában lévő
üzletrészre irányuló vételi ajánlatra vonatkozó álláspont kialakítására

Tisztelt Közgyűlés!

Az „Összefogás Dunaújváros és Térsége Fejlesztéséért” Alapítványt (Dunaújváros, Vasmű tér 1-
3.) az ISD DUNAFERR Dunai Vasmű Zrt.,  a DUNAFERR FERROMARK Mellékanyagreaktiváló
Kft. és a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. alapította.  Az Alapítvány alapító okirata szerint a
kuratórium  társelnöke  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  mindenkori  polgármestere  (az
előterjesztés 1. számú melléklete).

A  kuratórium  titkára,  Rohonczi  Sándor  Úr  az  Alapítvány  tulajdonában  lévő  Közép-Dunántúli
Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.-ben (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 113.)
lévő üzletrészre irányuló vételi ajánlatra vonatkozóan kér állásfoglalást (az előterjesztés 2. számú
melléklete).

Rohonczi Sándor Úr tájékoztatása szerint az „Összefogás Dunaújváros és Térsége Fejlesztéséért”
Alapítvány tulajdonában van a 48 millió forint törzstőkéjű Közép-Dunántúli Regionális Innovációs
Ügynökség Nonprofit  Kft.  (a továbbiakban:  KDRIÜ) 8 millió forintos üzletrésze.  Az üzletrészt  a
kuratórium döntése értelmében 2-3 évvel ezelőtt felajánlották a tulajdonos társaknak megvételre. A
Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a 2016. május 25-én kelt levelében jelezte vételi
szándékát, mely szerint az 1/6-od tulajdonrészt megvásárolná 1.750.000.- Ft-ért.

Rohonczi Sándor Úr a levelében az álláspont kialakításához az alábbi információt és észrevételt
tette:

 A Közép-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 2008-ban egy országos
hálózat részeként jött létre az akkori országos innováció fejlesztési stratégia mentén. Azóta
a stratégia megváltozott, a hálózat megszűnt, az állami támogatások megszűntek, az akkor
létrehozott 7 regionális innovációs ügynökség közül ma már csak ez működik szerény üzleti
eredménnyel.

 Bármikor előfordulhat, hogy a KDRIÜ is a többi ügynökség sorsára jut és vagyonát felélve
megszűnik, mivel az egyik legnagyobb megrendelője és pályázati partnere az a Közép-
Pannon Befektetési Rt. volt, ami nemrég megszűnt.

 Az „Összefogás Dunaújváros és Térsége Fejlesztéséért” Alapítvány az 1/6 üzletrészével
érdemben nem tudja befolyásolni a taggyűlési döntéseket.

 A Kft. nonprofit, így osztalék nem várható.
 Az üzletrész piaci árával megegyező értékű ajánlatot kapott az Alapítvány.
 A tulajdonos társakon kívül nem várható érdemi ajánlat a fentiek miatt, illetve az üzletrész

esetleg teljesen elértéktelenedik.
 Az  Alapítvány  működése  ellehetetlenült,  küszöbön  áll  a  felszámolásának  elindítása,

célszerű lenne még ez előtt dönteni az ajánlatról.

Az előterjesztés „A” és „B” változatú határozati javaslatot tartalmaz.

Az  előterjesztést  a  gazdasági  és  területfejlesztési  bizottság 2016.  szeptember  14-i  ülésén
megtárgyalta, egyhangúlag közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

„A” változat

HATÁROZATI     JAVASLAT
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2016. (IX. 22.) határozata

az „Összefogás Dunaújváros és Térsége Fejlesztéséért” Alapítvány tulajdonában lévő
üzletrészre irányuló vételi ajánlatra vonatkozó álláspont kialakításáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  kinyilvánítja  azon  álláspontját,  hogy
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere,  mint  az  „Összefogás  Dunaújváros  és
Térsége  Fejlesztéséért”  Alapítvány  társelnöke  az  Alapítvány  tulajdonában  lévő  Közép-
Dunántúli  Regionális  Innovációs  Ügynökség  Nonprofit  Kft.-ben  (8000  Székesfehérvár,
Seregélyesi út 113.) lévő 1/6 üzletrész vételére irányuló, a Veszprém Megyei Kereskedelmi
és  Iparkamara  által  2016.  május  25-én  tett  ajánlat  elfogadása  mellett  szavazzon  az
Alapítvány kuratóriumi ülésén.

2. Dunaújváros  Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a határozatot
küldje  meg  az  Összefogás  Dunaújváros  és  Térsége  Fejlesztéséért”  Alapítvány  titkára
részére.
Felelős: -   a határozat végrehajtásáért: 
                   a polgármester      
               -   a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

 a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője
Határidő:   2016. szeptember 30.

„B” változat

HATÁROZATI     JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2016. (IX. 22.) határozata

az „Összefogás Dunaújváros és Térsége Fejlesztéséért” Alapítvány tulajdonában lévő
üzletrészre irányuló vételi ajánlatra vonatkozó álláspont kialakításáról

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  kinyilvánítja  azon  álláspontját,  hogy
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere,  mint  az  „Összefogás  Dunaújváros  és
Térsége  Fejlesztéséért”  Alapítvány  társelnöke  az  Alapítvány  tulajdonában  lévő  Közép-
Dunántúli  Regionális  Innovációs  Ügynökség  Nonprofit  Kft.-ben  (8000  Székesfehérvár,
Seregélyesi út 113.) lévő 1/6 üzletrész vételére irányuló, a Veszprém Megyei Kereskedelmi
és  Iparkamara  által  2016.  május  25-én  tett  ajánlat  elfogadása  ellen szavazzon  az
Alapítvány kuratóriumi ülésén.

4. Dunaújváros  Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a határozatot
küldje  meg  az  Összefogás  Dunaújváros  és  Térsége  Fejlesztéséért”  Alapítvány  titkára
részére.
Felelős: -   a határozat végrehajtásáért: 
                   a polgármester      
               -   a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

 a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője
Határidő:   2016. szeptember 30.

Dunaújváros, 2016. szeptember 22.

Hingyi László s.k.
a gazdasági és területfejlesztési

bizottság elnöke
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