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Javaslat 
a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft.-vel kötött közfeladat ellátási szerződés módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

DMJV Önkormányzata 2016. június 9. napján 5 évre szóló közfeladat ellátási szerződést kötött a
Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft.-vel (1. sz. melléklet). Az önkormányzat a kulturális, ifjúsági
és sport, turizmus közfeladatai közül az alábbi tevékenységek kizárólagos ellátásával bízta meg az
Irodát.
- Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda működtetése;

- pszichológiai tanácsadás, pályaválasztási tanácsadás, internetes kutatási lehetőség biztosítása;

- rendezvények szervezése, kiadványok megjelentetése, sportesemények szervezése;

- május 1., Parázs Varázs, Halászlé főző verseny, Augusztus 20-i rendezvény, Nyárbúcsúztató,
Itthon vagy- Mo. szeretlek, Adventi forgatag,  Szilveszteri rendezvények, Bringatúra.

A  közfeladat  ellátási  szerződés  alapján  a  forrás  felhasználásáról,  vagyis  az  éves
veszteségkiegyenlítésről/ellentételezésről  készített  elszámolást  és  Éves  Működési  Jelentést  a
társaságnak minden év március 28. napjáig kell benyújtani az önkormányzathoz. 

Jelen előterjesztés javasolja, hogy a társaság legyen köteles az egyes rendezvények befejezését
követő  45  napon  belül  benyújtani  a  rendezvények  bevételeit/kiadásait  tartalmazó  elszámolást,
melyet az ifjúsági,  sport  és turisztikai  bizottság hagy jóvá. Amennyiben a társaság elszámolási
kötelezettségét  nem teljesíti,  vagy az  elszámolást  a  bizottság nem fogadja  el,  úgy  a  havonta
benyújtott ellentételezési igény kifizetését az önkormányzat felfüggesztheti. 

Az előterjesztést  tárgyalta a Pénzügyi,  Gazdasági és Városüzemeltetési  Bizottság,  az Ügyrendi,
Igazgatási és Jogi Bizottság, valamint az Ifjúsági, Sport és Turisztikai Bizottság.

Bizottsági vélemények
A  bizottságok  elnökei  az  előterjesztéssel  kapcsolatos  véleményüket  a  közgyűlésen,  szóban
ismertetik.

Mindezek alapján a következő határozati javaslatot terjesztjük elő:

HATÁROZATI JAVASLAT 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

.../2019. (XII.23.)  határozata 
a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft.-vel kötött közfeladat ellátási szerződés

módosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft.-
vel kötött közfeladat ellátási szerződés alábbiak szerinti módosítását és kiegészítését:

 „ Felek megállapodnak, hogy a Szolgáltató által benyújtott és Dunaújváros Megyei Jogú Város
Közgyűlése  által  jóváhagyott  közszolgáltatási  feladattervben meghatározott  kompenzáció  igény
alapján  az  Önkormányzat  mindenkori  éves  rendeletében  rögzíti  az  előirányzott  kompenzáció
mértékét.  Felek  megállapodnak,  hogy  Szolgáltató  legkésőbb  minden  tárgyhónapot  követő  15.
munkanapig  benyújtja  ellentételezési  igényét  -  mely  elkülönítve  a  működési  költségeket  is
tartalmazza  -  a  tárgyhavi  vesztesége  ellentételezésére,  kiegyenlítésére,  mely  alapján  az
ellentételezési,  veszteség  kiegyenlítési  előleget  a  Megrendelő  30  napon  belül  átutalja
Szolgáltatónak. Szolgáltató ellentételezési igényét köteles csökkenteni a szolgáltatás ellátásából
származó bevételeivel. Szolgáltató köteles az egyes rendezvények befejezését követő 45 napon
belül a rendezvények kiadásait/bevételeit tartalmazó elszámolást benyújtani Megrendelő részére,



melyet a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági, Sport és Turisztikai Bizottság
hagy jóvá. Amennyiben Szolgáltató elszámolási kötelezettségét nem teljesíti, vagy az elszámolást
az  Ifjúsági,  Sport  és  Turisztikai  bizottság  nem  fogadja  el,  úgy  a  Szolgáltató  Megrendelő  felé
benyújtott ellentételezési előleg igényének kifizetését Megrendelő felfüggesztheti.”

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése felhatalmazza a  polgármestert  jelen  határozat
mellékletét képező közfeladat ellátási szerződés módosítás aláírására, egyúttal felkéri a határozat
közlésére.

Felelős: -   a határozat végrehajtásáért: 
                     a polgármester      
                -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                      a vagyonkezelési osztály vezetője 

           a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője                   
                     
Határidő: -  a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztály részére való megküldést
követő 8 napon belül
- a közfeladat ellátási szerződés módosítás aláírására: a határozat érintettekkel való közlését
követő 30 napon belül

Dunaújváros, 2019. december 23.

                                                                Tóth Kálmán s.k.
a Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság, valamint az Ügyrendi, Igazgatási és

Jogi Bizottság elnöke

Motyovszki Mátyás s.k.
                                                    Ifjúsági, Sport és Turisztikai Bizottság
                                                                           elnöke

Közfeladat ellátási szerződés
        3. számú módosítása és kiegészítése



amelyet  egyrészről  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata (székhely:  2400

Dunaújváros, Városháza tér 1., adószám: 15727000-2-07, képviseli: Pintér Tamás polgármester)

mint megbízó (továbbiakban: Megrendelő);

és másrészről Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  (székhely:

2400 Dunaújváros, Vasmű út 10. A. ép., cg.: 07-09-015843, adószám: 14628180-2-07, statisztikai

számjel:  14628180-6399-572-07,  képviseli:  Kiss  András  vezető  tisztségviselő)  mint  megbízott

(továbbiakban: Szolgáltató) az alábbi feltételek mellett kötöttek meg:

1.  Felek rögzítik, hogy közöttük 2016. június 9. napján közfeladat ellátási szerződés jött létre az

Önkormányzat kulturális, ifjúsági és sport, turizmus közfeladatai közül, a hivatkozott szerződés 3.

pontjában meghatározott feladatok ellátására, melyet felek közös megegyezéssel utoljára 2017.

május 2. napján módosítottak.

2.  Szerződő  felek  az  1.  pontban  hivatkozott  szerződés  4.  pontjának  első  bekezdését  közös

megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják, kiegészítik:

 „ Felek megállapodnak, hogy a Szolgáltató által benyújtott és Dunaújváros Megyei Jogú Város

Közgyűlése  által  jóváhagyott  közszolgáltatási  feladattervben meghatározott  kompenzáció  igény

alapján  az  Önkormányzat  mindenkori  éves  rendeletében  rögzíti  az  előirányzott  kompenzáció

mértékét.  Felek  megállapodnak,  hogy  Szolgáltató  legkésőbb  minden  tárgyhónapot  követő  15.

munkanapig  benyújtja  ellentételezési  igényét  –  mely  elkülönítetten  a  működési  költségeket  is

tartalmazza  -  a  tárgyhavi  vesztesége  ellentételezésére,  kiegyenlítésére,  mely  alapján  az

ellentételezési,  veszteség  kiegyenlítési  előleget  a  Megrendelő  30  napon  belül  átutalja

Szolgáltatónak.  Szolgáltató ellentételezési igényét köteles csökkenteni a szolgáltatás ellátásából

származó bevételeivel.

Szolgáltató köteles az egyes rendezvények befejezését követő 45 napon belül a rendezvények

kiadásait/bevételeit  tartalmazó elszámolást  benyújtani Megrendelő részére,  melyet  Dunaújváros

Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági, Sport és Turisztikai Bizottsága hagy jóvá. Amennyiben

Szolgáltató  elszámolási  kötelezettségét  nem teljesíti,  vagy  az  elszámolást  az  Ifjúsági,  Sport  és

Turisztikai Bizottság nem fogadja el, úgy a Szolgáltató  Megrendelő felé benyújtott ellentételezési

előleg igényének kifizetését Megrendelő felfüggesztheti.”

3.  Az  1.  pontban  megjelölt  szerződés  módosításáról  DMJV  Közgyűlésének  .../2019.(XII.23.)

határozata döntött.



4.  Szerződő felek az 1.  pontban hivatkozott  szerződés jelen módosítással,  kiegészítéssel  nem

érintett részét változatlanul fenntartják.

Felek  jelen  szerződés  módosítását  elolvasták,  és  mint  akaratukkal  mindenben  egyezőt,

jóváhagyólag aláírták.

Dunaújváros, 2019. …………………… Dunaújváros, 2019...........................…

_____________________________
Dunaújváros Megyei Város 

Önkormányzata
(képv.: Pintér Tamás polgármester)

Megrendelő

____________________________
 Kistérségi Turisztikai

Nonprofit Kft.
(képv.: Kiss András vezető tisztségviselő)

Szolgáltató

Dunaújváros, 2019. ……………………

_____________________________
        Salamonné Pintér Mónika
               osztályvezető

        Pénzügyi ellenjegyző








