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Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. által benyújtott, közfeladat ellátáshoz
kapcsolódó 2020. évi ellentételezés-felhasználás elfogadására és tagi kölcsön visszafizetési

határidejének meghosszabbítására

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

Véleményező bizottság:
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság

A napirendi pont rövid tartalma: Javaslat a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. által benyújtott,
közfeladat ellátáshoz kapcsolódó 2020. évi ellentételezés-felhasználás elfogadására és tagi kölcsön
visszafizetési határidejének meghosszabbítására.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Vagyonkezelési Osztály Iktatószám: 4244/2021.
Ügyintéző neve: Sebestyénné dr. Tóth Judit Ügyintéző telefonszáma: 25/544-261
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:



Javaslat 
 a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. által benyújtott, közfeladat ellátáshoz kapcsolódó

2020. évi ellentételezés-felhasználás elfogadására és tagi kölcsön visszafizetési határidejének
meghosszabbítására

Tisztelt Polgármester Úr!

I. Elszámolás

DMJV Önkormányzata 2016. június 9. napján 5 évre szóló közfeladat ellátási szerződést kötött a
Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft.-vel, mely szerződést felek 2020. szeptember 23-
án közös megegyezéssel megszüntettek, egyúttal  új  közfeladat ellátási  szerződést kötöttek.  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

Az önkormányzat 2020. évre 111.100.000,-Ft forrást irányzott elő a fenti feladatok ellátására a
társaság  2019.  évi  munkaterve  alapján  (1.  sz.  melléklet).  A  2019.  évi  elszámolás  szerint
1.790.894,-Ft  alulkompenzációs  különbség  keletkezett  a  társaságnál,  amit  az  Önkormányzat
megfizetett a társaságnak.

A közfeladat  ellátási  szerződés 5.  pontja  alapján a forrás felhasználásáról,  vagyis  a  2020.  évi
veszteségkiegyenlítésről/ellentételezésről  készített  elszámolást  és  a  2020.  évi  Éves  Működési
Jelentést  a  társaságnak  2021.  március  28.  napjáig  kell  benyújtani  az  önkormányzathoz. Az
ügyvezető megküldte a tételes elszámolást,  mely a terjedelme miatt  a Jogi és Vagyonkezelési
Osztályon tekinthető meg (2. sz. melléklet). 

A  lenti  részletezés  alapján  a  társaság  éves működési  költsége 34.430.171,-Ft,  a
nagyrendezvények költsége 11.141.178,-Ft, azaz az elszámolandó költségek mindösszesen
45.571.349,-Ft. A rendezvényekből bevétele nem származott a társaságnak.

Nagyrendezvények Kiadások Bevételek

Adventi forgatag 5.557.928,-Ft -

Rendezvény hangosítás 100.000,-Ft -

Fürdőnk éjszakája 258.748,-Ft -

Dunaújváros Kenyere 1.423.100,-Ft -

 Dunaújváros Dala 3.175.000,-Ft -

Artisjus 626.402,-Ft

Összesen 11.141.178,-Ft -



Havi Működési költség



Január 1.733.834,-Ft

Február 11.459.369,-Ft

Március 2.279.449,-Ft

Április 1.304.411,-Ft

Május 1.660.658,-Ft

Június 2.196.581,-Ft

Július 1.585.726,-Ft

Augusztus 1.565.429,-Ft

Szeptember 3.376.806,-Ft

Október 2.011.644,-Ft

November 2.121.509,-Ft

December 3.134.755,-Ft

Összesen 34.430.171,-Ft

Az önkormányzat által átutalt ellentételezés mindösszesen 47.930.654,-Ft (3. sz. melléklet). 

Nagyrendezvények kiadás                 11.141.178,-Ft

Működési költség                                                                                                              34.430.171,-Ft  

Kiadások összesen          45.571.349,-Ft

Saját bevétel összesen                                                                                                                  0,-Ft  

Különbözet     ( -) 45.571.349,-Ft

Önkormányzat által átutalt összeg                                                                                 47.930.645,-Ft  

Kompenzációs különbség (túlkompenzálás)            2.359.305,-Ft
     

A hatályos közfeladat ellátási szerződés értelémben, amennyiben túlkompenzáció történt, úgy azt
a társaság nem köteles visszautalni az önkormányzatnak, viszont köteles azt az aktuális időszak
tevékenységének veszteség kompenzálására fordítani és azzal elszámolni.

II. Tagi kölcsön

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 1168/2020.(XII.14.) PM határozata alapján az
önkormányzat 1.000.000,-Ft tagi kölcsön nyújtott a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. részére,
16  db  faház  felújítási  költségeire.  A  tagi  kölcsön  visszafizetési  határideje  2021.  május  31.
Javasoljuk a  visszafizetési  határidő  meghosszabbítását  2022.  május  31.  napjáig (3.  sz.
melléklet). 

Mindezek alapján a következő határozati javaslatot terjesztjük elő Tisztelt Polgármester Úr elé:

 I. Határozati javaslat  



Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../2021. (...) határozata

a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. által benyújtott, közfeladat ellátáshoz kapcsolódó
2020. évi ellentételezés-felhasználás elszámolásáról 

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  megismerte  és  elfogadja  a  Dunaújvárosi
Turisztikai Nonprofit Kft. (2400 Dunaújváros, Vasmű út 10/A.) és Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata  között  létrejött  közfeladat  ellátási  szerződésben  meghatározott  feladatok
ellátására  2020.  évben  biztosított  47.930.654,-Ft  forrás  felhasználásáról  készült  2020.  évi
veszteségkiegyenlítésről/ellentételezésről  szóló  elszámolást  2.359.654,-Ft  túlkompenzációs
különbséggel.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere támogatja, hogy jelen határozat 1. pontjában
hivatkozott  2.359.654,-Ft-ot  a  Dunaújvárosi  Turisztikai  Nonprofit  Kft.  az  aktuális  időszak
tevékenységének veszteség kompenzálására fordítsa és azzal a közfeladat ellátási szerződésben
meghatározottak szerint számoljon el.

3.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  utasítja  a  Jogi  és  Vagyonkezelési  Osztály
vezetőjét jelen határozat közlésére.

Felelős  :   - a határozat végrehajtásáért:
                 a polgármester 

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

Határidő:   - a határozat  közlésére:  a  határozatnak az  előkészítő  osztálynak való  megküldését
követő 8 napon belül  

                                            
 II. Határozati javaslat  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../2021. (...) határozata

a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetési
határidejének meghosszabbításáról

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 úgy határoz, hogy Dunaújváros Megyei Jogú
Város Önkormányzata és a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. között 2020. december 14. napján
létrejött,  1.000.000.-Ft,  azaz  Egymillió  forint  összegű  tagi  kölcsönszerződésben  a  visszafizetés
határidejét 2022. május 31. napjára módosítja.

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  utasítja  a  Jogi  és  Vagyonkezelési  Osztály
vezetőjét a határozat 1. számú mellékletét képező tagi kölcsönszerződés módosítás polgármesteri
aláírásra való előkészítésére és jelen határozat közlésére.



3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere úgy határoz, hogy jelen határozat 1. pontjában
hivatkozott  határidő módosítás miatti  bevétel  kiesés forrását Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata  2021.  évi  költségvetéséről  és  a  végrehajtásának  szabályairól  szóló
önkormányzati rendelete 5. melléklet Bevételi kockázati tartalék során jelöli meg.
Felelős:   - a határozat közléséért:
                   a polgármester
                 - a határozat közlésében való közreműködésért:
                   a Jogi és Vagyonkezelési Osztály vezetője
                   a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője

Határidő:  - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztálynak való megküldését 
követő 8 napon belül

      -a tagi kölcsönszerződés módosítás aláírására: a határozat érintettekkel való közlését 
 követő 30 napon belül

4.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  jelen  határozat  alapján  intézkedik  a
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a pénzügyi teljesítésről.

5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban foglalt
kötelezettségvállalást  a  3.  pontban  foglaltaknak  megfelelően  a  2021.  évi  költségvetési  rendelet
következő módosításakor vegye figyelembe.

 Felelős:   -a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
                    a polgármester 
                 - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
                     a Jogi és Vagyonkezelési Osztály vezetője 

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

      a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője
             
Határidő:    a 2021. évi önkormányzati költségvetés módosításának időpontja
     

Dunaújváros, 2021.    

                                                                      Pintér Tamás
                                             Dunaújváros Megyei Jogú Város  

polgármestere    


