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Az előterjesztés polgármester elé kerül

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

Előadó: Dr. Vántus Judit osztályvezető
Előkészítő: Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző

Véleményező bizottságok:
pénzügyi gazdasági és városüzemeltetési bizottság
ifjúsági, sport és turisztikai bizottság          
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

A napirendi  pont  rövid tartalma:  Javaslat a Dunaújvárosi  Turisztikai  Nonprofit  Kft.-vel  kötött
közfeladat ellátási szerződés megszüntetésére

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Vagyonkezelési Osztály Iktatószám: 4244/2021.
Ügyintéző neve: Sebestyénné dr. Tóth Judit Ügyintéző telefonszáma: 25/544-263
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: 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

Egyéb megjegyzések:



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

megszüntetésére

Tisztelt Polgármester Úr!

DMJV Önkormányzata 2020.  október  1.  napjától  1  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.

- Városi rendezvények szervezése

- Turisztikai információs iroda fenntartása

- Dunaújváros turisztikai honlapjának fenntartása

- Ajándéktárgyak előállíttatása és árusítása

- Turisztikához és rendezvényszervezéshez kapcsolódó projektekben való részvétel

- Egyéb a Megrendelő által kiadott feladat ellátása

A járványügyi veszélyhelyzet miatt a rendezvények szervezése és megtartása bizonytalan, jelenleg
bevételszerző tevékenysége nincs a társaságnak. A társaság havi működési költsége 3.000.000,-Ft,
melyet az önkormányzat fizet meg a társaság által benyújtott ellentételezési igény alapján. 

A veszélyhelyzetben az önkormányzatok terhei jelentősen megnövekedtek, a gépjárműadó és az
iparűzési adó, mint a legstabilabb önkormányzati bevételi források elvétele súlyos anyagi megvonást
jelent  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának is.  A járványügyi veszélyhelyzetre és
annak  gazdasági  hatására  tekintettel  jelen  előterjesztés  javaslatot  tesz  a  közfeladat  ellátási
szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére 2021. március 31. napjával.

A javaslat  alapján0 a polgármester utasítja  a társaság ügyvezetőjét  -  mint  a munkáltatói  jogkör
gyakorlására  jogosult  személyt  -  a  szerződés  megszüntetésével  összefüggő  intézkedések
megtételére,  továbbá  egy  tételes  költségkimutatás  elkészítésére,  melyből  megállapítható  a
közfeladat eltátási szerződés megszűnését követően a társaság további működéséhez szükséges
havi költségigény (ügyvezető bére és egyéb járandóságai, rezsi költség, könyvelés, jogi képviselet
költsége, fb tagok díjazása stb.). A közfeladat ellátási szerződés megszűnését követően a működés
támogatására új szerződés megkötése a fenti adatok ismeretében lehetséges.

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük Tisztelt Polgármester Úr elé:

HATÁROZATI JAVASLAT 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

.../2021. (II.18.)  határozata 
a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft.-vel kötött közfeladat ellátási szerződés

megszüntetéséről

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  –  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról  szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)
bekezdése szerint – a képviselő-testület hatáskörében az alábbi döntést hozta:

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a járványügyi veszélyhelyzetre és annak
gazdasági hatására tekintettel úgy határoz, hogy a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft.-vel
(2400  Dunaújváros,  Vasmű  út  10/A.)  2020.  szeptember  23-án  kötött  közfeladat  ellátási
szerződést közös megegyezéssel 2021. március 31. napjával megszünteti, egyben utasítja a
társaság  ügyvezetőjét  a  határozat  1.  számú  mellékletét  képező  közös  megegyezéssel



megszüntető szerződés aláírására.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere utasítja a társaság ügyvezetőjét - mint a
munkáltatói  jogkör  gyakorlására  jogosult  személyt  -  a  közfeladat  ellátási  szerződés
megszüntetésével  összefüggő  intézkedések  megtételére,  továbbá  a  társaság  pénzügyi
helyzetét  (rendelkezésre  álló  forrás)  bemutató  tájékoztató,  és  tételes  költségkimutatás
elkészítésére  8  napon  belül,  melyből  megállapítható  a  közfeladat  ellátási  szerződés
megszűnését  követően  a  társaság  további  működéséhez  szükséges  havi  költségigény
(ügyvezető bére és egyéb járandóságai, rezsi költség, könyvelés, jogi képviselet költsége,
felügyelőbizottsági tagok díjazása stb.). 

3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere jelen határozat 2. pontjában kért adatok
ismeretében  határoz  a  társaság  további  működtetéséről,  a  működéshez  szükséges
támogatási szerződés megkötéséről. 

4.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  utasítja  a  Jogi  és  Vagyonkezelési  Osztály
vezetőjét  jelen  határozat  1.  számú  mellékletét  képező  közös  megegyezéssel  megszüntető
szerződés és a 3. pontban hivatkozott támogatási szerződés aláírásra való előkészítésére, valamint
jelen határozat közlésére.

Felelős  :   - a határozat végrehajtásáért:
                 a polgármester 

     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
      a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője

                  a Jogi és Vagyonkezelési Osztály vezetője

Határidő:   - a határozat  közlésére:  a határozatnak az előkészítő osztálynak való  megküldését
követő 8 napon belül
-  a megszüntető szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való közlését követő 30 napon belül
- a támogatási szerződés aláírására: a költségkimutatás kézhezvételétől számított 30 napon belül

Dunaújváros, 2021. február 18.

                      

                                                                      Pintér Tamás
                                             Dunaújváros Megyei Jogú Város                             

polgármestere








