
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2020. 03. 26.

Javaslat tagi kölcsönök módosítására  
El  őadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

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

Meghívott: Kozik Árpád ügyvezető, Energo-Viterm Kft.
Ferencz Kornél ügyvezető, Dunanett Nonprofit Kft.

Véleményez  ő bizottságok:  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2020. 03. 26.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2020. 03. 26.

A napirendi pont rövid tartalma:  Az előterjesztés a Dunanett Nonprofit Kft., valamint az Energo-
Viterm Kft. tagi kölcsöneinek rendezésére tesz javaslatot.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:  
Osztály neve: Vagyonkezelési Osztály Iktatószám: 17731-2/2020.
Ügyintéző neve: dr. Horinka Hajnalka Ügyintéző telefonszáma: 25/544-260
Ügyintéző aláírása: Igazgató/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: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

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

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

Egyéb megjegyzések:



Javaslat 

tagi kölcsönök módosítására 

Tisztelt Közgyűlés!

I. Dunanett Nonprofit Kft. tagi kölcsöne
A  Dunanett  Nonprofit  Kft.  azzal  kereste  meg  Dunaújváros  MJV  Önkormányzatát,  hogy  a
Dunaújváros  MJV  Önkormányzata  Közgyűlése  465/2017.  (VI.15.)  határozatával  megítélt
150.000.000,- Ft-os tagi kölcsön visszafizetési határidejét (2019. november 30-án járt  le) 2020.
december 31-re módosítsa.  (az előterjesztés 1.  számú melléklete:  levél;  az előterjesztés 2.
számú melléklete:  közgyűlési  határozat;  az  előterjesztés  3.  számú melléklete:  tagi  kölcsön
szerződés és módosításai)

II. Az Energo-Viterm Kft. tagi kölcsöne
Az  Energo-Viterm  Kft.  ügyvezetője  írásos  megkeresésében  azzal  fordult  Dunaújváros  MJV
Önokrmányzatához,  hogy  a  Dunaújváros  MJV  Önkormányzata  Közgyűlése  162/2019.  (III.21.)
határozatával megítélt 50.000.000,- Ft-os tagi kölcsön visszafizetési határidejét (2019. szeptember
30-án  járt  le)  2020.  december  31-re  módosítsa,  várhatóan  fizetési  kötelezettségüket  tudják
teljesíteni  addigra.  (az  előterjesztés  4.  számú  melléklete:  levél;  az  előterjesztés  5.  számú
melléklete: közgyűlési határozat; az előterjesztés 6. számú melléklete: tagi kölcsön szerződés)

A határozati javaslatok a kölcsön visszafizetési határidejének módosítására, valamint azok egyenlő
havi részletekben történő visszafizetésére tesznek javaslatot. A határozati javaslat mellékleteként
csatolt  szerződés  rendelkezik  a  kölcsön  határidejének  2020.  december  31.  napjára  történő
módosításáról, továbbá a kölcsön egyenlő részletekben történő visszafizetéséről. Mindkét kölcsön
esetén  –  részben  a  kérelemtől  eltérően  –  a  kölcsön  2020.  április  01.  napjával  kezdődő
visszafizetéséről célszerű rendelkezni. 

Az előterjesztést tárgyalta a pénzügyi,  gazdasági és városüzemeltetési  bizottság, a pénzügyi
bizottság, valamint az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság.

A bizottságok elnökei a bizottságok véleményét szóban ismertetik a közgyűlésen.

Fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:

I. Határozati javaslat
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

…..../2020. (III.26.) határozata

a Dunanett Nonprofit Kft. részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetési határidejének
módosításáról

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  hozzájárul,  hogy  a  461/2016.
(VI.16.) határozat alapján, 2016. június 27-én, a Dunanett Nonprofit Kft.-vel megkötött 150.000.000,-
Ft összegű tagi kölcsönszerződés visszafizetési határideje 2019. november 30-ról 2020. december
31-re módosuljon,  azzal, hogy  Dunanett Nonprofit Kft.  kötelezettséget vállal arra, hogy a kölcsönt
2020.  április  01.  naptól  kezdődően,  9  hónap  alatt,  havi  egyenlő  részletekben  visszafizeti,
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése egyben felhatalmazza a polgármestert
a határozat mellékleteként csatolt szerződés 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: 2020. március 31.

II. Határozati javaslat
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

…..../2020. (III.26.) határozata

az Energo-Viterm Kft. részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetési határidejének módosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul, hogy az Energo-Viterm
Kft.  részére,  a  162/2019.  (III.21.)  határozat  alapján  megadott  50.000.000,-Ft  összegű  tagi
kölcsönszerződés  visszafizetési  határideje  2019.  szeptember  30-ról  2020.  december  31-re
módosuljon,  azzal, hogy az  Energo-Viterm Kft.  kötelezettséget vállal arra, hogy a kölcsönt 2020.
április  01.  naptól  kezdődően,  9 hónap alatt,  havi  egyenlő részletekben visszafizeti,  Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése egyben felhatalmazza a polgármestert a határozat
1. számú mellékleteként csatolt szerződés 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: 2020. március 31.

Dunaújváros, 2020. március 26.

Tóth Kálmán s.k.
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

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



Dunaújváros MJV Közgyűlése ./2020. (III.19.) I. számú határozati javaslat melléklete

Tagi Kölcsönszerződés 
IV. sz. módosítása

amely  létrejött  egyrészről  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
(székhely: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.,  képviseli: Pintér  Tamás
polgármester) mint Hitelező (a továbbiakban: Hitelező)

másrészről Dunanett Nonprofit Kft.  (székhely: 2400 Dunaújváros, Budai Nagy Antal
út  2.,  cégjegyzék szám:  Cg.  07-09-004838,  képviseli:  Ferencz Kornél  ügyvezető)
mint  Adós (a  továbbiakban:  Adós)  az  alulírott  helyen  és  időben,  az  alábbi
feltételekkel:

1.  Szerződő  felek  rögzítik,  hogy  közöttük  2016.  június  27.  napján  tagi
kölcsönszerződés  jött  létre,  melynek  alapján  a  Hitelező  150.000.000,-Ft
kamatmentes tagi kölcsönben részesítette Adóst. (461/2016. (VI.16.) határozat alapján)

2. Szerződő felek Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének …/2020.(III.19.)
határozata  alapján  az  1.  pontban  hivatkozott  szerződés  6.2.  pontját  közös
megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:
„6.2. A kölcsön futamideje: határozott, az Adós 2020. december 31. határnapig
köteles a kölcsönt  Hitelező részére  visszafizetni  azzal,  hogy kötelezettséget
vállal  arra,  hogy  a  3.  pontban  megjelölt  kölcsönt
2020. április 01. naptól kezdődően, 9 hónap alatt,  havi egyenlő részletekben
visszafizeti.  A  kerekítésből  adódó  különbözetet  az  utolsó  részlet
megfizetésekor egyenlíti ki.”

3.  Szerződő felek az 1. pontban hivatkozott  szerződés jelen módosításokkal  nem
érintett részét változatlanul fenntartják.

Felek jelen szerződésmódosítást elolvasták, és mint akaratukkal mindenben egyezőt,
jóváhagyólag aláírták.

Dunaújváros, 2020.  Dunaújváros, 2020.

Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata képviseletében:

                      Pintér Tamás
                      polgármester

                         Hitelező

Pénzügyi ellenjegyzés:

  Dunanett Nonprofit Kft.
képviseletében:

                      Ferencz Kornél
                           ügyvezető

    
 Adós



Dunaújváros MJV Közgyűlése .../2020. (III.19.) II. számú határozati javaslat melléklete

Tagi Kölcsönszerződés 
1. sz. módosítása

amely  létrejött  egyrészről  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
(székhely: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.,  képviseli: Pintér  Tamás
polgármester) mint Hitelező (a továbbiakban: Hitelező)

másrészről  Energo-Viterm  Kft.  (székhely:  2400  Dunaújváros,  Építők  útja  7.,
cégjegyzék szám: Cg. 07-09-015461, képviseli: Kozik Árpád ügyvezető)  mint  Adós
(a továbbiakban: Adós) az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

1.  Szerződő  felek  rögzítik,  hogy  közöttük  2019.  április  03.  napján  tagi
kölcsönszerződés jött létre, melynek alapján a Hitelező 50.000.000,-Ft kamatmentes
tagi kölcsönben részesítette Adóst. (162/2019. (III.21.) határozat alapján)

2. Szerződő felek Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének …/2020. (III.19.)
határozata  alapján  az  1.  pontban  hivatkozott  szerződés  7.  pontját  közös
megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:
„7.  Szerződő  felek  rögzítik,  hogy  jelen  szerződés  6.  pontjában  hivatkozott
különbözettel csökkentett tagi kölcsönt és az ügyleti kamatot Adós 2021. január
15.  határnapig  köteles  visszafizetni  Hitelező  OTP  Bank  11736037-15361363-
00000000 számú számlájára  azzal,  hogy kötelezettséget  vállal  arra,  hogy az  1./
pontban megjelölt kölcsönt 2020. április 01. naptól kezdődően, 9 hónap alatt, havi
egyenlő  részletekben  visszafizeti.  A  kerekítésből  adódó  különbözetet  az  utolsó
részlet megfizetésekor egyenlíti ki. Amennyiben Adós a kölcsön összegét lejáratkor
nem  fizeti  vissza  Hitelező  részére,  úgy  a  késedelembe  esés  idejére  jelen
szerződésben  meghatározott  ügyleti  kamaton  felül  a  mindenkori  jegybanki
alapkamattal megegyező késedelmi kamatot megfizetésére köteles.”

3.  Szerződő felek az 1. pontban hivatkozott  szerződés jelen módosításokkal  nem
érintett részét változatlanul fenntartják.

Felek jelen szerződésmódosítást elolvasták, és mint akaratukkal mindenben egyezőt,
jóváhagyólag aláírták.

Dunaújváros, 2020.  Dunaújváros, 2020. 

Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata képviseletében:

                      Pintér Tamás
                      polgármester

                         Hitelező

Pénzügyi ellenjegyzés:

  Energo-Viterm Kft. képviseletében:
                      Kozik Árpád
                        ügyvezető

    
 Adós








