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Javaslat
 támogatási szerződés megkötésére a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft.-vel

Tisztelt Polgármester Úr!

DMJV Önkormányzata 2020. szeptember 23. közfeladat ellátási szerződést kötött a Dunaújvárosi
Turisztikai Nonprofit Kft.-vel. Az önkormányzat a kulturális, ifjúsági és sport, turizmus közfeladatai
közül az alábbi tevékenységek kizárólagos ellátásával bízta meg a társaságot:

• Városi rendezvények szervezése;
• Turisztikai információs iroda fenntartása;
• Dunaújváros turisztikai honlapjának fenntartása;
• Ajándéktárgyak előállítása és árusítása;
• Turisztikához és rendezvényszervezéshez kapcsolódó projektekben való részvétel;
• Egyéb megrendelő által kiadott feladat ellátása

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  170/2021.  (II.25.)  határozat
rendelkezett  a közfeladat  ellátási  szerződés közös megegyezéssel,  2021. március 31. napjával
történő  megszüntetéséről  (1.  sz.  melléklet).  A  szerződés  még  nem  került  aláírásra.  Jelen
előterjesztés javaslatot tesz arra, hogy a  szerződés megszűnésének napja 2021. február 28.
legyen, tekintettel arra, hogy a társaság a közfeladat ellátáshoz kapcsolódó tevékenységet március
hónapban  már  nem  végzett,  költségei  a  közfeladat  ellátási  szerződésben  meghatározott,
ellentételezési igény alapján lehívható 3.000.000,-Ft,-ot nem érte el, márciusi ellentételezés nem
került átutalásra a társaság részére.

Tiger  Szabolcs,  a  társaság  ügyvezetője  tételes  kimutatást  készített  a  társaság  2021.  március
hónaptól várható kiadásairól (2. sz. melléklet).

Bérköltség
járulékokkal

együtt 592.000,-Ft/hó

Havi működési
költség

324.146,-Ft/hó

Negyedévente
jelentkező

működési költség

465.595,-Ft/
negyedév

Félévente
jelentkező

működési költség

34.949,-Ft/félév

Évente
jelentkező

működési költség

473.632,-Ft/év

Fentiek alapján átlagban havi 1.130.000,-Ft kiadással kell számolni. Az ügyvezető tájékoztatása
szerint  a  társaság  bankszámláján  3.389.312,-Ft,  a  házi  pénztárában  599.328,-Ft,  azaz
mindösszesen 3.988.640,-Ft áll rendelkezésre.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2021. évi költségvetéséről és a végrehajtásának szabályairól szóló önkormányzati rendelete 5.a.
sz.  melléklete  14.  Vagyongazdálkodási  feladatok  14.1.  Dunaújvárosi  Turisztikai  Nonprofit  Kft.
működtetésével, rendezvényekkel kapcsolatos kiadások soron 1.000.000,-Ft áll rendelkezésre. A
források  2021.  március  1-2021.  május  31.  időszakra  fedezik  a  működési  költségeket,  a  fent
hivatkozott átlag kiadással számolva.

A  társaság  működése  fenntartásához  a  határozati  javaslat  mellékletét  képező  támogatási
szerződés megkötését javasolja az előkészítő osztály. 



A támogatási szerződés rögzíti, hogy a támogatási összeget a társaság  kizárólag a működési
körében lévő feladatok ellátására fordíthatja, így az egyes rendezvények finanszírozására nem
jelent megoldást a szerződés, azok költségeinek ellentételezése a jövőben fentiek alapján nem
biztosított.

Mindezek alapján a következő határozati javaslatot terjesztjük elő:

HATÁROZAT JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

…/2021. (...) határozata
támogatási szerződés 

megkötéséről a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft.-vel

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  támogatja  Dunaújváros  Megyei  Jogú
Önkormányzata Közgyűlésének 170/2021.(II.25.) határozata 1. pontjának módosítását az alábbiak
szerint:

"  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. február 28. napjával megszünteti, egyben utasítja a társaság ügyvezetőjét a
határozat 1. számú mellékletét képező közös megegyezéssel megszüntető szerződés aláírására."

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere támogatja jelen határozat 2. számú mellékletét
képező támogatási szerződés megkötését a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft.-vel, a társaság
működési körében lévő feladatok ellátása finanszírozására 2021. március 1. napjától 2021. május
31. napjáig. A támogatás mértéke bruttó 1.000.000,-Ft, mely összeget a társaság kizárólag a 2021.
március-2021. május hónapokban felmerült működési költségekre fordíthatja. A társaság 3 havi
működési költsége hozzávetőlegesen bruttó 3.390.000,-Ft. A támogatás összegével csökkentett
fennmaradó működési költséget a társaság saját forrásából köteles finanszírozni.

3. A támogatási szerződésben meghatározott feladatra jelen határozat 2. pontjában meghatározott
összegben forrás rendelkezésre áll  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi
költségvetéséről  és  a  végrehajtásának  szabályairól  szóló  önkormányzati  rendelete  5.a.  sz.
melléklete  14.  Vagyongazdálkodási  feladatok  14.1.  Dunaújvárosi  Turisztikai  Nonprofit  Kft.
működtetésével, rendezvényekkel kapcsolatos kiadás soron.

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  utasítja  a  Jogi  és  Vagyonkezelési  Osztály
vezetőjét  az 1.  és 2.  pontokban hivatkozottak szerint  előkészített,  a  határozat  1.  és 2.  számú
mellékleteit  képező  közfeladat  ellátási  megszüntető  szerződés  és  támogatási  szerződés
polgármesteri aláírásra való előkészítésére és jelen határozat közlésére.

 Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                  a polgármester

 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                 a Jogi és Vagyonkezelési Osztály vezetője
                  a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője

 a Dunaújvárosi Turisztika Nonprofit Kft.

Határidő:  - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztálynak való megküldését



követő 8 napon belül
 - a szerződések aláírására :a határozat érintettekkel való közlését követő 30 napon belül

5.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  intézkedik a  kötelezettségvállalás
nyilvántartásba vételéről és a pénzügyi teljesítésről.

6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere utasítja a jegyzőt, hogy a 2. pontban rögzített
kötelezettségvállalást  a  3.  pontban  rögzítettek  szerint  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata 2021. évi költségvetése módosításakor vegye figyelembe.

 Felelős:   -a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
                    a polgármester
                 - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
                     a jogi és vagyonkezelési osztály osztályvezetője

          - a költségvetés tervezéséért:
                 a jegyző
           - a költségvetés tervezésében való közreműködésért:

     a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
             
Határidő:      - a 2021. évi költségvetés módosításának időpontja

Dunaújváros, 2021.

                                                               Pintér Tamás
                                             Dunaújváros Megyei Jogú Város                             

Polgármestere








