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JAVASLAT
Javaslat a Média Duna Invest Kft. és a Dunaújvárosi Női kézilabda Közhasznú

Sportegyesület tartozásainak leírására

Tisztelt Közgyűlés!

A Média Duna Invest Kft. elleni felszámolási eljárás 2016. március 3-án befejeződött és a
társaságot  a  bíróság megszüntette (1.  sz.  melléklet).  A  Költségvetési  és Pénzügyi
Osztály  tájékoztatása  szerint  a  társaságnak  20  millió  forint  tartozása  van  az
önkormányzat felé, ezért szükséges annak leírása, mint behajthatatlan követelés (2. sz.
melléklet).

A  Dunaújvárosi  Női  Kézilabda  Közhasznú  Sportegyesület DMJV  Közgyűlésének
74/2011.(II.24.) határozata alapján 5 millió forint visszatérítendő támogatást kapott 2011.
december 31-i visszafizetési határidővel (3. sz. melléklet). A Sportegyesület 2012.11.10-
én 192.213,-Ft-ot visszafizetett az önkormányzatnak. A fennmaradó tartozása 4.807.787,-
Ft. A Költségvetési és Pénzügyi Osztály álláspontja szerint nem valószínűsíthető, hogy a
Sportegyesület visszafizeti a tartozást, ezért szükséges annak leírása.

Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlésének  az  önkormányzat  gazdálkodásának
rendjéről  szóló,  15/2015.  (V.22.) önkormányzati  rendelete az  alábbiak  szerint
rendelkezik:

16. § (1) Követelések azok a különféle szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb
szerződésekből  eredő,  pénzértékben (forintban)  kifejezett  fizetési  igények,  amelyek  az
önkormányzat  által  már  teljesített,  a  szerződő  fél  által  elfogadott,  elismert
termékértékesítéshez, szolgáltatás teljesítéséhez, visszatérítendő támogatás nyújtásához
vagy előleg fizetéséhez kapcsolódnak.  Követelés keletkezhet  továbbá jogszabály vagy
hatóság (bíróság) határozata alapján is.

2)  Az  (1)  bekezdésben  foglalt  követelésekről  lemondani  a  (3)  bekezdésben  foglaltak
szerint  behajthatatlannak  minősülő  követelés  esetén,  az  (5)-(8)  bekezdésben  foglaltak
figyelembevételével lehet. 

(3) A behajthatatlan követelés meghatározását az Áhsz. 1. § (1) bekezdésének 1. pontja
tartalmazza. A behajthatatlanság tényét és mértékét bizonyítani kell.

(4)  A  behajthatatlan  követelések  felülvizsgálatát  évente  egyszer  a  zárszámadást
megelőzően kell elvégezni. A felülvizsgálat során
a)  a  tárgyévi  költségvetési  törvényben  megállapított  kis  összegű  követelés  összegét
kötelezettenként  el  nem érő,  be nem hajtható követelések törléséről  a Közgyűlés által
átruházott  hatáskörben  eljárva,  a  tárgyévi  költségvetési  rendeletben  meghatározott
feltételekkel  az  önkormányzat  esetében  a  Polgármester,  az  intézmények  esetében  az
intézményvezető  dönt,  mely  döntésről  a  zárszámadás  keretében  tájékoztatja  a
Közgyűlést,
b)  az  a)  pontban  meghatározott  értékhatár  felett  az  értékhatár  20-szoros  mértékéig  a
behajthatatlan  követelések  törléséről  –  a  Pénzügyi  bizottság  véleményének  kikérése
mellett – a Polgármester, vagy
c)  a  b)  pontban  meghatározott  értékhatár  felett  a  behajthatatlan  követelések
törléséről a Közgyűlés dönt.

(5) A behajthatatlan követelés elengedéséről



a) bruttó 1.000.000,- Ft értékhatárig – a Pénzügyi bizottság véleményének kikérése
mellett – a Polgármester, vagy
b) az a) pontban meghatározott értékhatár felett a Közgyűlés dönt.

(6) A követelés elengedésére az (5) bekezdésben meghatározott jogosult  eljárása
során mérlegeli különösen az adós pénzügyi helyzetét, személyi körülményeit, az
önkormányzattal,  önkormányzati  intézménnyel  fenntartott  üzleti  és  egyéb
kapcsolatait,  tartós  jogviszony  esetén  a  megállapodások,  kötelezettségek
teljesítésével  kapcsolatos  magatartását,  teljesítési  készségét  és  képességét,  az
elengedés esetleges előnyeit és hátrányait.

(7) A követelés elengedésére az (5) bekezdésben meghatározott jogosult megállapodhat a
követelés kötelezettjével a követelés teljesítése (behajtása) érdekében értéket képező, és
az önkormányzat számára hasznosuló szolgáltatás teljesítésében. Köthető részletfizetési
vagy  a  követelés  beszedését,  teljesülését  biztosító  más  polgári  jogi  szerződés  (így
különösen  beszámítási  megállapodás,  tartozásátvállalás,  kezességi  szerződés,
zálogszerződés) is. 

(8) Részletfizetési megállapodás legfeljebb 60 hónapra köthető.

(9) Az önkormányzat követeléseinek kezelési rendjére vonatkozó részletes szabályokat a
Polgármester és a jegyző együttes szabályzata tartalmazza.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet alapján:
 
1. Behajthatatlan követelés 
a) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.)3. §(4)bekezdés 10. pont
a)–d),  f)és  g)  alpontja  szerinti  követelés  azzal  az  eltéréssel,  hogy  nem  tekinthető
behajthatatlannak a követelés, ha a végrehajtás közvetlenül nem vezetett eredményre és
a végrehajtást szüneteltetik, 
Szt. 3. § (4) E törvény alkalmazásában 
10. behajthatatlan követelés: az a követelés, 
a) amelyre az adós ellen vezetett végrehajtás során nincs fedezet, vagy a talált fedezet a
követelést  csak  részben  fedezi  (amennyiben  a  végrehajtás  közvetlenül  nem  vezetett
eredményre  és  a  végrehajtást  szüneteltetik,  az  óvatosság  elvéből  következően  a
behajthatatlanság – nemleges foglalási jegyzőkönyv alapján – vélelmezhető), 
b)  amelyet  a  hitelező  a  csődeljárás,  a  felszámolási  eljárás,  az  önkormányzatok
adósságrendezési eljárása során egyezségi megállapodás keretében elengedett, 
c) amelyre a felszámoló által adott írásbeli igazolás (nyilatkozat) szerint nincs fedezet, 
d)  amelyre  a  felszámolás,  az  adósságrendezési  eljárás  befejezésekor  a
vagyonfelosztási javaslat szerinti értékben átvett eszköz nem nyújt fedezetet, 
f) amelyet bíróság előtt érvényesíteni nem lehet, 
g) amely a hatályos jogszabályok alapján elévült. 

Az  előkészítő  osztály  kérte  a  Költségvetési  és  Pénzügyi  osztály  tájékoztatását  a
Dunaújvárosi  Női  Kézilabda Közhasznú Sportegyesület  tekintetében arról,  hogy milyen
intézkedéseket tett meg a követelés behajtása érdekében, illetve bizonylatok bemutatását,
mellyel alátámasztható a követelés behajthatatlan volta ( bizottságon kiosztásra kerül).

Amennyiben  a  követtelés  nem  behajthatatlan,  a  közgyűlés  dönthet  a  követelés
elengedéséről.



Az előkészítő osztály javasolja a Dunaújvárosi Női Kézilabda Közhasznú Sportegyesület
felé fennálló követelés elengedését és törlését, a Média Duna Invest Kft. vonatkozásában
pedig a behajthatatlan követelés törlését.

A tartozások összegére való tekintettel a követelés törléséről/elengedéséről a közgyűlés
dönt.

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság, a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság, valamint
az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság tárgyalta.

Bizottságok véleménye

A Gazdasági  és Területfejlesztési  Bizottság  a „Javaslat  a Média Duna Invest Kft.  és a
Dunaújvárosi  Női  kézilabda  Közhasznú  Sportegyesület  tartozásainak  leírására”  című
előterjesztést és a határozati javaslat I-II. változatát elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottsága
véleményezte  a  Média  Duna  Invest  Kft.  és  a  Dunaújvárosi  Női  kézilabda  Közhasznú
Sportegyesület  tartozásainak  leírására  című  előterjesztést  és  közgyűlési  tárgyalásra
alkalmasnak találta.

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  Pénzügyi  Bizottsága  véleményezte  a
„Javaslat a Média Duna Invest Kft. tartozásának leírására” vonatkozó előterjesztést és az I.
határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.

Az előterjesztés 4.  számú mellékleteként  csatolásra került  a  Költségvetési  és  Pénzügyi
Osztály állásfoglalása.

Tisztelt Közgyűlés!

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

I. HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…  ./2016. (XII.15.) határozata
a Média Duna Invest Kft. tartozásának leírásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  tudomással bír arról, hogy a bíróság az
önkormányzati tulajdonú Média Duna Invest Kft. (2400 Dunaújváros, Derkovits u. 6.) elleni
felszámolási eljárását befejezte és a társaságot 2016. március 3. napján megszüntette.

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  tudomással  bír  arról,  hogy  az
önkormányzat 20 millió forint visszatérítendő támogatást nyújtott a Média Duna Invest Kft.
részére  DMJV  közgyűlésének  572/2010.(XI.18.)  határozata  alapján,  mely  összeget  a
társaság nem fizette vissza az önkormányzatnak.

3.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  jelen  határozat  1.  és  2.  pontjaiban
foglaltakra  teintettel  úgy  határoz,  hogy  a  Média  Duna  Invest  Kft.  20  millió  forintos
tartozását törli  és jóváhagyja a könyvviteli  mérlegből történő kivezetését, behajthatatlan



követelést jogcímen, egyúttal felkéri a polgármestert a határozat közlésére.

Felelős:    - a határozat végrehajtásáért:
                        a polgármester

   a jegyző
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
                        a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő:  - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését követő 
8 napon belül
a követelés kivezetésére: 2016. december 31.

Dunaújváros, 2016. december 15.

II. HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…  ./2016. (XII.15.) határozata
a Dunaújvárosi Női kézilabda Közhasznú Sportegyesület tartozásának elengedéséről

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  tudomással  bír  arról,  hogy  az
önkormányzat  5  millió  forint  visszatérítendő  támogatást  nyújtott  a  Dunaújvárosi  Női
Kézilabda  Közhasznú  Sportegyesület  részére  DMJV  Közgyűlésének  74/2011.(II.24.)
határozata  alapján,  mely  összegből  a  Sportegyesület  192.213,-Ft-ot  visszafizetett  az
önkormányzatnak, így a fennmaradó tartozása 4.807.787,-Ft.

3.  Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Dunaújvárosi  Női
Kézilabda  Közhasznú  Sportegyesülettel  szemben  fennálló  4.807.787,-Ft  összegű
követelését elengedi és jóváhagyja a könyvviteli mérlegből történő kivezetését, követelés
elengedése jogcímen, egyúttal felkéri a polgármester jelen határozat közlésére.

Felelős:    - a határozat végrehajtásáért:
                        a polgármester

   a jegyző
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
                        a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő:  - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését követő 
8 napon belül

- a követelés kivezetésére: 2016. december 31.

Dunaújváros, 2016. december 15.

Hingyi László s.k.
a gazdasági és területfejlesztési

bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

elnöke

Pintér Attila s.k.
        Pénzügyi Bizottság

      elnöke










