
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. 09. 19.

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Dunaújvárosi
Vagyonkezelő Zrt. között fennálló tagi kölcsönszerződés meghosszabbítására és a

DVG Zrt. alaptőkéjének megemelésére

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

Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
Dr. Kaja Edit ügyintéző

Meghívott:-

Véleményező bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 09. 18.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 09. 18.
pénzügyi bizottság 2019. 09. 18.

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Zrt.
között fennálló tagi kölcsönszerződés lejárt, ezért szükséges ezen szerződés meghosszabbítása.
DMJV  Közgyűlése  497/2018.  (IX.20.)  határozata  alapján,  mivel  a  DVG  Zrt.  a  részére  nyújtott
292.100.000.-Ft  tagi  kölcsönt  nem  fizette  vissza,  ezért  ezen  összeggel  megemelésre  kerül  az
alaptőkéje.
A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Vagyonkezelési osztály Iktatószám: 44354-1/2019.
Ügyintéző neve: Dr. Kaja Edit 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: Salamonné Pintér Mónika
Leadás dátuma:2019.09.16. Ellenőrzés dátuma:2019.09.16.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos
Leadás dátuma:2019.09.16. Ellenőrzés dátuma:2019.09.16.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt ülés
Egyéb megjegyzések:



Javaslat 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Dunaújvárosi

Vagyonkezelő Zrt. között fennálló tagi kölcsönszerződés meghosszabbítására és a
DVG Zrt. alaptőkéjének megemelésére

Tisztelt Közgyűlés!

1.  Dunaújváros  MJV  Közgyűlése  233/2018.  (VI.19.)  határozatával  (1.  sz.  melléklet)
döntött arról, hogy tagi kölcsönt nyújt a DVG Zrt. részére 200.000.000.-Ft összegben a Kft.
működési költségekre, hogy a kölcsön visszafizetési határideje 2018. december 31. napja
(2. sz. melléklet - tagi kölcsönszerződés).  A kölcsön még nem került visszafizetése,
ezért szükséges ezen szerződést meghosszabbítani.

2.  Dunaújváros  MJV  Közgyűlése  497/2018.  (IX.20.)  határozatával  (3.  sz.  melléklet)
ismételten  tagi  kölcsönt  nyújtott  a  Zrt.  részére  292.100.000.-Ft  összegben  telephely
vásárlás céljára azzal, hogy a kölcsön visszafizetésének határideje 2019. szeptember 30.
napja (4. sz. melléklet – tagi kölcsönszerződés).

A határozat 4. pontja szerint, amennyiben a tagi kölcsönt a DVG Zrt. 2019. szeptember
30-ig nem tudja visszafizetni,  úgy ezen összeggel a DVG Zrt. alaptőkéje megemelésre
kerül.

Az  előterjesztést  tárgyalta  a  Gazdasági  és  Területfejlesztési  Bizottság,  a  Pénzügyi
Bizottság, valamint az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

Mivel a bizottsági ülésék a közgyűlési postázást követően kerültek megtartásra, ezért a
bizottságok véleményét a bizottsági elnökök szóban ismertetik a Közgyűlésen.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztjük elő:

I. HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

........../2019 (IX.19.) határozata
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Dunaújvárosi

Vagyonkezelő Zrt. között fennálló tagi kölcsönszerződés meghosszabbítására 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Dunaújváros Megyei
Jogú Város Önkormányzata és a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. között 2018.05.03.
napján  létrejött,  200.000.000.-Ft,  azaz  Kétszázmillió  forint  összegű  tagi
kölcsönszerződésben a visszafizetés határidejét 2020. március 31. napjára módosítja.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a határozat
mellékletét képező tagi kölcsönszerződés módosításának aláírására.

Felelős:   - a határozat közléséért:
                   a polgármester
                 - a határozat közlésében való közreműködésért:
                   a vagyonkezelési osztály vezetője



Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap
             -a szerződésmódosítás aláírására: a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül

II. HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

........../2019 (IX.19.) határozata
DVG Zrt. alaptőkéjének megemelésére

1. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy Dunaújváros Megyei
Jogú Város Önkormányzata a 2018. október 9. napján kötött szerződés alapján nyújtott
292.100.000.-Ft,  azaz Kétszázkilencvenkétmillió-egyszázezer  forint  összegű tagi  kölcsön
összegével  megemeli  a  társaság  alaptőkéjét,  azzal,  hogy az  alapító  okirat  módosítása
hatályba lépésének napjával ezen kölcsönszerződés megszűnik.

Felelős:   - a határozat közléséért:
                   a polgármester
                 - a határozat közlésében való közreműködésért:
                   a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap
          
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő
Zrt.  elnök-vezérigazgatóját  az  alapító  okirat  módosításához  szükséges  intézkedések
megtételére az 1. pontban foglaltak szerint és felhatalmazza a polgármestert a DVG Zrt.
által előkészített alapító okirat módosítás és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt
alapító okirat aláírására az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményének kikérése
mellett.

Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért:
                 a polgármester 
               - a határozat közlésében való közreműködésért:
                a Vagyonkezelési osztály vezetője
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a DVG Zrt. vezérigazgatója

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

- az Alapító okirat módosítására: a határozat közlését követő 60 napon belül

3.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  tagi  kölcsön  elengedésével  és  az
alaptőke  tagi  kölcsön  összegével  való  megemelésével  járó  bevételkiesésére  fedezetet
biztosít a 2019. évi költségvetés 5.b. melléklet 23.1. Bevételi kockázati tartalék sora terhére.

4.  Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése utasítja  a  jegyzőt,  hogy az  3.  pontban
rögzített  kötelezettségvállalást  a  2019.  évi  költségvetési  rendelet  soron  következő
módosításakor vegye figyelembe.

Felelős: - a költségvetés módosításáért: 
                a jegyző 
              - a költségvetés módosításában való közreműködésért:



              - a Költségvetési, Pénzügyi Osztály vezetője

Határidő:  a 2019. évi költségvetés módosításának időpontja

Dunaújváros, 2019. szeptember 19.

Hingyi László s.k.
a gazdasági és területfejlesztési bizottság

elnöke

Pintér Attila s.k.
a pénzügyi bizottság

elnöke

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

bizottság elnöke 










