
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. 06. 20.
 

Javaslat a DKKA Nonprofit Kft. részére tagi kölcsön biztosítására, valamint a DKKA
Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatának a megalkotására

El  őadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

El  őkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető
Dr. Horinka Hajnalka

Meghívott:     Nyakacska Zsolt, a DKKA Nonprofit Kft. ügyvezetője 

Véleményez  ő bizottságok:
pénzügyi bizottság 2019. 06. 18.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 06. 18.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 06. 18.

A napirendi pont rövid tartalma: A DKKA Nonprofit Kft. kérelmet terjesztett elő 40.000.000,- Ft
összegű  támogatás  igénylésére  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatától,  valamint
benyújtotta a javadalmazási szabályzatának tervezetét, amely megalkotásához közgyűlési döntés
szükséges.
A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Vagyonkezelési Osztály Iktatószám:27322/2019.

Ügyintéző neve: Dr. Horinka Hajnalka Ügyintéző telefonszáma: 25/544-214
Ügyintéző aláírása: osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: 
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: 
Leadás dátuma:2019. 06. Ellenőrzés dátuma: 2019. 06.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: 2019. Ellenőrzés dátuma: 2019. 06.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések:



Javaslat 
Javaslat a DKKA Nonprofit Kft. részére tagi kölcsön biztosítására, valamint a DKKA

Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatának a megalkotására

Tisztelt Közgyűlés!

I. A DKKA Nonprofit Kft. kérelme  40.000.000,- Ft összegű kölcsön adására:  

Nyakacska  Zsolt  ügyvezető  a  DKKA-Dunaújvárosi  Kohász  Kézilabda  Akadémia  Nonprofit  Kft.
képviseletében eljárva kérelmet terjesztett elő DMJV Önkormányzatához, mint Alapítóhoz, melyben
jelzi,  hogy  a  Társaságnak  jelen  hónap  végére  már  nem  biztosított  a  pénzügyi  fedezete  a
működéshez.  Levelében  leírja  továbbá,  hogy  a  szponzori  tárgyalások  eredményeként  július
hónapra  megoldódhatnak  a  Társaság  finanszírozási  problémái.  A kérelemben  40.000.000  Ft,-
összegű támogatást kér. (a levél az előterjesztés 1. számú melléklete)

Tájékoztatjuk  a  Tisztelt  Közgyűlést,  hogy  Dunaújváros  MJV Önkormányzata  a  következőkben
felsorolt közgyűlési határozatok alapján nyújtott tagi kölcsönöket a DKKA Nonprofit Kft. részére az
alábbi visszafizetési határidőkkel: 
-465/2015.  (VI.18.)  határozat  alapján,  30.000.000,-  Ft,  visszafizetési  határidő:  2019.  11.  30.
(684/2018. (XII.13.) határozat)
-547/2015.  (IX.17.)  határozat  alapján,  40.000.000,-,  visszafizetési  határidő:  2019.  11.  30.
(684/2018. (XII.13.) határozat)
-  605/2016.  (IX.22.)  határozat  alapján,  40.000.000,-  Ft,  visszafizetési  határidő:  2019.  11.  30.
(684/2018. (XII.13.) határozat)
-556/2018. (X.18.) határozat alapján 45.000.000,- Ft, visszafizetési határidő: 2019. 11. 30.

A 684/2018. (XII.13.) határozatot és az 556/2018. (X.18.) határozatot az előterjesztés 2. számú
mellékleteiként csatoltuk.

A  Polgári  Törvénykönyvről  szóló  2013.  évi  V.  törvény (a  továbbiakban:  Ptk.)  3:109.  §  (1)
bekezdése szerint  a  gazdasági  társaság tagjainak  döntéshozó szerve a  legfőbb szerv.  A Ptk.
3:109. § (4) bekezdése szerint egyszemélyes gazdasági társaságnál a legfőbb szerv hatáskörét az
alapító vagy az egyedüli  tag gyakorolja.  A legfőbb szerv  hatáskörébe tartozó kérdésekben az
alapító vagy az egyedüli tag írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik
hatályossá.
A Ptk.  3:109.  § (2)  bekezdése szerint  a legfőbb szerv  feladata  a  társaság alapvető  üzleti  és
személyi kérdéseiben való döntéshozatal.

II. A DKKA Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatának elfogadása:  

Az előterjesztés  3. számú mellékleteként az előkészítő osztály csatolta a  DKKA Nonprofit Kft
javadalmazási szabályzatát, melyet elfogadni szükséges. A javadalmazási szabályzat egyben a
II. számú határozati javaslat melléklete.

Tisztelt Közgyűlés!

Az előterjesztés I. számú és II. számú határozati javaslatot tartalmaz.

Az I. határozati javaslat DKKA Nonprofit Kft. részére tagi kölcsön nyújtására vonatkozik, a II.
határozati  javaslat a  DKKA Nonprofit  Kft.  javadalmazási szabályzatának a megalkotásáról
szól.

Az előterjesztést tárgyalta a Gazdasági és területfejlesztési bizottság, az Ügyrendi, igazgatási és
jogi bizottság és a Pénzügyi bizottság.

A  bizottságok  elnökei  az  előterjesztéssel  kapcsolatos  véleményüket  a  közgyűlésen,  szóban



ismertetik.
Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztünk a Tisztelt Közgyűlés elé:

                 
 I. HATÁROZATI JAVASLAT 


 Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…..../2019. (VI. 20.) határozata 

tagi kölcsön biztosítására a DKKA Nonprofit Kft. részére 

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  úgy  határoz,  hogy  40.000.000.-Ft,  azaz
Negyvenmillió forint összegű tagi kölcsönt nyújt a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia
Nonprofit Kft. részére, a gazdasági társaság zavartalan működésének biztosítása érdekében.

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  1.  pontban  szereplő  kötelezettségvállalást
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Városi  Önkormányzat  2019.  évi  költségvetéséről  és  végrehajtásának
szabályairól szóló önkormányzati rendelete 5.b. melléklet intézményi tartalék terhére biztosítja azzal,
hogy a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. a kölcsön összegét 2019.
november 30-ig köteles az önkormányzat részére visszafizetni.

3.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  a  2.  pontban  foglalt
döntést az önkormányzat 2019. évi költségvetése módosításakor mindösszesen 40.000.000.- Ft
értékben vegye figyelembe, egyben felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező
kölcsönszerződés aláírására, valamint a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:

                 a polgármester 

               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

                 a Vagyonkezelési Osztály vezetője

    - a költségvetés módosításáért:

                  a jegyző

                - a költségvetés módosításában való közreműködésért:

                  a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

                  a vagyonkezelési osztály vezetője

    Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra érkezésétől 
                 számított 8 napon belül

- a tagi kölcsönszerződés aláírására: 2019. június 30.

II. HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…./2019. (VI.20.) határozata

a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. javadalmazási
szabályzatának megalkotására

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a jelen határozat mellékletét képező, a DKKA-



Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft.. javadalmazási szabályzatát jelen 
határozattal megalkotja.

Felelős: - a határozat közléséért:
a polgármester

Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 8 napon belül

Dunaújváros, 2019. június 20.

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

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