
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2020. 09. 17.

Javaslat a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. számlavezető bank
váltásával kapcsolatos tagi kölcsön követelése felfüggesztésére

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

El  őkészítő:  Dr. Vántus Judit osztályvezető
Engyel László ügyintéző

Meghívott: Mátyás Gábor ügyvezető, DKKA Nonprofit Kft.

Véleményez  ő bizottságok:  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2020. 09.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2020. 09.

A napirendi pont rövid tartalma: 
A  DKKA  Nonprofit  Kft.  számlavezető  bankot  kíván  váltani,  OTP  Bank  helyett  a
Takarékbankban nyitnának számlákat. Az új bankban folyószámlahitelt nyitnának, melynek
egyik feltétele, hogy Dunaújváros MJV Önormányzata nyilatkozik, hogy a tagi kölcsönöket
2022. augusztus 31-ig nem követeli a DKKA Nkft.-től.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:  
Osztály neve: Vagyonkezelési Osztály Iktatószám: 40790/2020.
Ügyintéző neve: Engyel László Ügyintéző telefonszáma: 25/544-302
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 

a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. számlavezető bank
váltásával kapcsolatos tagi kölcsön követelése felfüggesztésére

Tisztelt Közgyűlés!

A  DKKA  Nonprofit  Kft.  számlavezető  bankot  kíván  váltani,  OTP  Bank  helyett  a
Takarékbankban nyitnának számlákat. Az új bankban folyószámlahitelt nyitnának, melynek
egyik feltétele, hogy Dunaújváros MJV Önormányzata nyilatkozik, hogy a tagi kölcsönöket
2022.  augusztus  31-ig  nem  követeli  a  DKKA  Nkft.-től.  (az  előterjesztés  1.  számú
melléklete)

Tagi kölcsönök
Dunaújváros  MJV  Közgyűlése  az  alábbi  határozatok  alapján  nyújtott  tagi  kölcsönöket  a
DKKA Nonprofit Kft. részére és az alábbi visszafizetési határidőkkel:
- 456/2015. (VI.18.) határozat, 30.000.000,- Ft, visszafizetési határidő: 2019. 11. 30. 

- 547/2015. (IX.17.) határozat, 40.000.000,-, visszafizetési határidő: 2019. 11. 30. 

- 605/2016. (IX.22.) határozat, 40.000.000,- Ft, visszafizetési határidő: 2019. 11. 30. 

- 331/2018. (V.17.) határozat 40.000.000,- Ft, visszafizetési határidő: 2019. 11. 30. 

- 449/2018. (VIII.09.) határozat 100.000.000,- Ft, visszafizetési határidő: 2019. 11. 30.

- 556/2019. (X.18.) határozat 45.000.000,- Ft, visszafizetési határidő: 2019. 11.30.

-406/2019. (VI.20.) határozat 40.000.000,- Ft, visszafizetési határidő: 2019. 11. 30..

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  648/2020.  (XI.21.)
határozatával  döntött  arról,  hogy  nem  járul  hozzá  a  tagi  kölcsönök  visszafizetési
határidejeinek módosításához.

A fentiek alapján a tagi kölcsönök összege 335.000.000,- Ft.

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

A bizottságok véleményét a bizottságok elnökei szóban ismertetik a közgyűlésen.

Fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:

Határozati javaslat
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

…..../2020. (IX.17.) határozata

a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. számlavezető bank
váltásával kapcsolatos tagi kölcsön követelése felfüggesztéséről:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlése kinyilvánítja, hogy nem mond le



egy  esetleges  tagi  kölcsön  követelés  megindításáról  2022.  augusztus  31-ig,  egyben
felhatalmazza a polgármestert a határozat közlésére.

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

Dunaújváros, 2020. szeptember 17.

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

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






