
                                                               
    Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. 12. 15.

Javaslat a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. támogatására, a
733/2016.(XI.17.) közgyűlési határozat módosítására, valamint a Dunaújvárosi Kohász
Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. részére pótbefizetés elrendelésére

Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke        
              a pénzügyi bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke
Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 

            Kemenczei Anett ügyintéző
Meghívott:       Szemenyei István ügyvezető, DKKA Nonprofit Kft.

(2400 Dunaújváros, Eszperantó út 2-4.)
Véleményező     bizottságok:
a gazdasági és területfejlesztési bizottság                    2016. 12.07.
a pénzügyi bizottság                                                                         2016. 12.06.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság           2016. 12.07.
az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság                              2016. 12.06.

A     napirendi     pont     rövid     tartalma:  A Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit
Kft. támogatási kérelemmel fordult DMJV Önkormányzatához, melyben 2017. január 01. és
2017. július 31. között 17.500.000,- Ft sportlétesítmény használati támogatást kér. Támoga-
tás a szabad korcsolya finanszírozására elkülönített összegből adható, mely esetben szük-
séges a 733/2016.(XI.17.) közgyűlési határozat módosítása. Egyben kéri az akadémia, hogy
az elnyert támogatást kiváltva, engedményezés helyett inkább saját részükre kerüljön kifize-
tésre a támogatási összeg és vállalja, hogy a létesítményhasználatért egyéb támogatásból fi-
zet.

A     napirendi     pont     előkészítőinek     adatai:
Osztály neve: Vagyonkezelési osztály
Ügyintéző neve:      Kemenczei Anett
E-mail címe:           kemenczei@pmh.dunanet.hu
Telefonszáma: 06-25-544-263
Iktatószám: 30098/2016.

Előkészítő aláírása:                                                     Kemenczei Anett
Igazgató / Osztályvezető aláírása:                                Dr. Vántus Judit 

A     törvényességi     ellenőrzésre     vonatkozó     adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:   
Leadás dátuma:                                                        2016.
Ellenőrzés dátuma:                                                        2016. 
Törvényességi észrevétel:                                        Van/Nincs
Amennyiben van: 

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:            egyszerű / minősített

A     tárgyalás     módja:                                            Nyílt ülés
EGYÉB MEGJEGYZÉSEK: 



Javaslat 
a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. támogatására, a 733/2016.
(XI.17.) közgyűlési határozat módosítására, valamint a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda
Akadémia Nonprofit Kft. részére pótbefizetés elrendelésére

Tisztelt Közgyűlés!

A Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit  Kft.  támogatási kérelemmel fordult
DMJV Önkormányzatához, melyben 2017. január 01. és 2017. július 31. között 17.500.000,-
Ft sportlétesítmény használati támogatást kér (1. számú melléklet).

A sportlétesítmény használati pályázat határidejének lejárta miatt támogatás kizárólag a sza-
bad korcsolya finanszírozására elkülönített 68.127.723,- Ft összegből adható, melyhez szük-
séges a 733/2016.(XI.17.) KH módosítása (2. számú melléklet).

A gazdasági társaság kérelmében jelzi továbbá, hogy a 17.500.000,-Ft biztosítását a célzott
támogatás helyett inkább pótbefizetés formájában kérné az Önkormányzattól, tekintettel arra,
hogy a létesítmény használatot egyéb forrásokból biztosítani tudják.

Az előkészítő osztály a  határozati  javaslat mellékleteként csatolja azt a 3 oldalú bérleti
szerződés tervezetet, melynek alapján a társaság megfizeti a Uniszol Létesítménygazdálko-
dási Zrt. részére a 2017. január 01. és 2017. július 31. közötti létesítményhasználati díjat.

A Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. DMJV Önkormányzatának egy-
személyes gazdasági társasága. Az alapító okirat az előterjesztés 3. számú melléklete. 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény a gazdasági társaságokkal kapcsolato-
san az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:

„3:112. § [A vezető tisztségviselő önállósága]
…
(3) Egyszemélyes gazdasági társaságnál az egyedüli tag az ügyvezetésnek utasítást ad-

hat, amelyet a vezető tisztségviselő köteles végrehajtani.”
…

„16.5. A Felügyelő Bizottság feladatai:
      ….....
 c)  Köteles írásban véleményezni az üzletpolitikai jelentést, illetve minden olyan előter-
jesztést, amelyről a döntés az alapító hatáskörébe tartozik.” 

Fentiek alapján tehát a felügyelőbizottság véleményének kikérése szükséges, mellyel kap-
csolatosan írásban megkereste az előkészítő osztály a gazdasági társaság ügyvezetőjét a
felügyelőbizottság állásfoglalásának megküldése céljából.  A  felügyelőbizottság véleménye
legkésőbb a bizottsági ülésen kiosztásra kerül.

„3:183. § [A pótbefizetés]
(1) Ha a társasági szerződés feljogosítja a taggyűlést arra, hogy a veszteségek fedezésére

pótbefizetési kötelezettséget írjon elő a tagok számára, meg kell határozni azt a legmaga-
sabb összeget, amelynek befizetésére a tag kötelezhető, továbbá a pótbefizetés elrendelhe-
tőségének gyakoriságát.

(2) A pótbefizetés teljesítésének módját, ütemezését és teljesítésének határidejét a pótbe-
fizetés elrendeléséről szóló taggyűlési határozatban kell meghatározni. A pótbefizetés ösz-
szege a tag törzsbetétjét nem növeli. A pótbefizetés a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulások-
kal szemben érvényesülő követelményeknek megfelelő nem pénzbeli  szolgáltatás útján is
teljesíthető.



Az alapító okirat 9.2. pontja kimondja:
„A társaság a veszteségek fedezésére pótbefizetési kötelezettséget írhat elő. A tag által tel-
jesítendő pótbefizetés legmagasabb összege: 100.000.000,- Ft lehet, és évente legfeljebb
kétszer rendelhető el a pótbefizetési kötelezettség. A pótbefizetés teljesítésének módjáról,
ütemezéséről és határidejéről a pótbefizetésről szóló alapítói határozatban kell rendelkezni.
A pótbefizetés összege a tag törzsbetétjét nem növeli. Mellékszolgáltatási kötelezettség nem
áll fenn.

Tekintettel arra, hogy a DKKA Nonprofit Kft. a 2017. évben is külön bérleti szerződésben vál-
lalja a 2017. évi létesítményhasználati díj megfizetését a Uniszol Létesítménygazdálkodási
Zrt. részére, ezért a jelenlegi pótbefizetés feltétele, hogy a 2016-ban átutalt létesítményhasz-
nálati díjról a társaság elszámoljon.

Az előterjesztést tárgyalja a gazdasági és területfejlesztési bizottság, a pénzügyi bizottság,
az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság, valamint az ügyrendi, igazgatási és jogi bi-
zottság.

Az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 5 igen, 1 tartózkodás szavazattal támogatta
az I. és a II. határozati javaslatot.

A gazdasági és területfejlesztési bizottság az I-II. határozati javaslatot 6 igen szavazattal el-
fogadásra javasolja a Közgyűlésnek.

A Pénzügyi bizottság 6 igen szavazat mellett az I-II. határozati javaslatot elfogadásra java-
solja a Közgyűlésnek.

Az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 6 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmas-
nak nyilvánította az előterjesztést.

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

I. Határozati javaslat
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…..../2016. (XII.15.) határozata
733/2016.(XI.17.) közgyűlési határozat módosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 733/2016.(XI.17.) közgyűlési határozat 1.
pontja az alábbiak szerint módosítja:

„1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. január 01. és 2017. július 31. között a
sportlétesítmény bérleti díj előirányzott keretből bruttó 50.627.723,- Ft (bruttó 198.113.650,-
Ft maradékát) összeget elkülönít szabad korcsolya finanszírozására, diákok szabadidő spor-
tolására és tömegsportra, egyéb szabadidős tevékenységre, sportszervezetek pályázaton kí-
vüli létesítményhasználatára, fenti tevékenységek oktatási intézmények, jogi és természetes
személyek általi igénybevételének biztosítására.”

2. A 733/2016.(XI.17.) közgyűlési határozat többi pontja változatlan marad.

Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért:
                 a polgármester 
               - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért:
               - a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére és a szerződés megkötésére: 2016. december 30.



II. Határozati javaslat
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…..../2016. (XII.15.) határozata
a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. részére pótbefizetés elren-

deléséről, 2017. évi létesítményhasználat megfizetése vállalásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 17.500.000,- Ft, azaz Tizenhétmillió-ötszáz-
ezer forint támogatásban részesíti a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft
azzal, hogy a DKKA Kft. vállalja, hogy egyéb pénzeszközeiből évi minimum 17.500.000,-Ft
összeget 2017. július 31-ig megfizet az Uniszol Létesítménygazdálkodási Zrt. részére létesít-
ményhasználat fejében. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a pol-
gármestert a jelen határozat mellékletét képező, a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadé-
mia Nonprofit Kft., a Uniszol Létesítménygazdálkodási Zrt. és a Dunaújváros Megyei Jogú
Város Önkormányzata közötti, létesítményhasználati díj megfizetésére vonatkozó szerződés
aláírására.
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 100%-os tulajdonában álló  Dunaújvárosi
Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft.-ben a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény  3:183  §-ban  foglaltak  szerint  pótbefizetést  kíván  végrehajtani  készpénzben
17.500.000,- Ft összegben, a határozat 3. pontjában rögzítettek szerint.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2. pontban jelzett pótbefizetést egy ösz-
szegben, az önkormányzat 2017. évi költségvetése terhére kívánja rendezni, egyben utasítja
a jegyzőt, hogy jelen kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetés tervezésekor vegye figye-
lembe a 733/2016.(XI.17.) közgyűlési határozatban foglaltaknak megfelelően.

Felelős:    - a határozat közléséért:
                    a polgármester
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
                    a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő nyolc 
                    napon belül
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
                 a polgármester

         - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
           a vagyonkezelési osztály vezetője

               - a költségvetés tervezéséért:
          a jegyző
         - a költségvetés tervezésében való közreműködésért:

       a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
           a pénzügyi bizottság elnöke

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
               - a költségvetés tervezésének előkészítésében való közreműködésért:
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő:  a 2017. évi költségvetés tervezésének időpontja
                 a pótbefizetés átutalására: a 2017. évi költségvetés elfogadását és a 2016. évi 
                  támogatás elszámolása elfogadását követő 30 napon belül

Dunaújváros, 2016. december 15.

           Hingyi László s.k.                                     Pintér Attila s.k.           
a gazdasági és területfejlesztési                             a pénzügyi bizottság
           bizottság elnöke                                                         elnöke

                                                                                                         



                                              

             Tóth Kálmán s.k.                       Izsák Máté s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi                         az oktatási, kulturális, ifjúsági és
            bizottság elnöke                                            sport bizottság elnöke


