
Fedőlap

Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. 2020. évi beszámolójának elfogadására és 
felügyelőbizottsági tagok, ügyvezető és könyvvizsgáló megválasztására

El  őkészítő:  Dr. Vántus Judit osztályvezető
Engyel László ügyintéző

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

A napirendi pont rövid tartalma: 
A Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. megküldte elfogadásra DMJV Közgyűlésének 2020. évi
egyszerűsített  éves beszámolóját.  Tisztségviselők megbízatása 2021. május 31-én lejár,  ennek
okán szükséges dönteni személyi kérdésekben is.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:  
Osztály neve: Jogi és vagyonkezelési osztály Iktatószám: 18766/2021.
Ügyintéző neve: Engyel László Ügyintéző telefonszáma: 25/544-302
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:



Javaslat 
a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. 2020. évi beszámolójának elfogadására és

felügyelőbizottsági tagok, ügyvezető és könyvvizsgáló megválasztására

Tisztelt Polgármester Úr!

A Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint
tulajdonos részére elfogadásra megküldte (az előterjesztés 1. számú melléklete)
- a 2020.évi mérlegbeszámolót (az I. határozati javaslat 1. számú melléklete),
- a 2020. évi eredménykimutatást (az I. határozati javaslat 2. számú melléklete)
- a 2020. évi kiegészítő mellékletet (az I. határozati javaslat 3. számú melléklete),
- 2020. évi mérleg- és eredménytervet a gazdasági társaság nem csatolt.

A  felügyelőbizottság  a  gazdasági  társaság  2020.  évi  éves  beszámolóját  elfogadta.  (az
előterjesztés 2. számú melléklete) 

I. A     Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. 2020.     évi     beszámolója  
 
A beszámoló iratanyaga megfelel a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és a számviteli
törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló-készítési és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. XII.19.) Kormányrendeletben foglaltaknak.

A független könyvvizsgálati jelentés a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. 2020. üzleti évre
készített egyszerűsített éves beszámolóját 18.646 eFt mérleg főösszeggel, 12.398  eFt adózott
eredménnyel (nyereség) hitelesítette.

A független könyvvizsgálói jelentés az alábbi figyelemfelhívást jegyezte meg (az előterjesztés 3.
számú melléklete):
„Felhívom a Tulajdonos figyelmét, hogy a Társaság Saját Tőkéje a törvényi alaptőke minimum alá
süllyedt. A saját tőke összege: 2.574.- E Ft, míg a jegyzett tőke összege: 3.000.-E Ft. ha egymást
követő 2 üzleti  évben a társaság saját tőkéje nem éri el az adott társasági formára kötelezően
előírt jegyzett tőkét, akkor a Tulajdonosnak a második év beszámolójának elfogadásától számított
3  hónapon  belül  gondoskodnia  kell  a  szükséges  saját  tőke  biztosításáról  a  Ptk.  3:189.  §(2)
bekezdésében  előírtak  szerint.  a  Tulajdonosnak  határoznia  kell  a  pótbefizetés  előírásáról
(Ptk.3:183. §-ában előírtak szerint), vagy a Törzstőke mértékét elérő Saját tőke más módon való
biztosításáról.  A  Polgári  Törvénykönyv  2013.  évi  V.  törvény  rendelkezik  a  tőkevédelmi
szabályokról.”

A mérleg eszköz oldalán a befektetett eszközök állománya nőtt, 6.280  E Ft-ról 5.306 E Ft-ra
csökkent, a forgóeszközök nagy mértékben nőttek, 8.919 E Ft-ról 13.340 E Ft-ra.

A mérleg forrás oldalán a saját tőke összege -9.825 E Ft-ról  2.574 E Ft-ra nőtt,  az adózott
eredmény -16.587 E Ft-ról 12.398 E Ft-ra nőtt (nyereség).

II. Tisztségviselők
A tisztségviselők  megbízatása  2021.  május  31-én  lejár,  ezért  ennek  okán  az  ügyvezető,  a
könyvvizsgáló  és  a felügyelőbizottsági  tagok személyéről  is  szükséges dönteni.  (II.)  határozati
javaslat.

III. Beolvadás
A Dunaújvárosi Turisztikai Kft. 2021. április 07-i felügyelő bizottsági ülésén elhangzottak szerint a
Dunaújvárosi  Turisztikai  Nonprofit  Kft.-t  célszerű egy másik önkormányzati  nonprofit  gazdasági
társaságba beolvasztani. 
Az Innopark Nonprofit Kft.-be végrehatható a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. beolvadása.

A beolvadásól a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
„3:39. § [Átalakulás] 



(1) Jogi személy más típusú jogi személlyé történő átalakulása esetén az átalakuló jogi személy
megszűnik,  jogai  és  kötelezettségei  az  átalakulással  keletkező  jogi  személyre  mint  általános
jogutódra szállnak át.
(2) Átalakulás esetén a jogi személy létesítésére vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni
kell.

3:40. §   [Korlátozások
a) jogutód nélküli megszűnése iránti eljárás vagy csődeljárás alatt áll;
b) vele szemben jogi személy elleni büntetőjogi intézkedés iránti eljárás van folyamatban, vagy jogi
személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedés hatálya alatt áll; vagy
c) a tagok vagy az alapítók a létesítő okirat szerinti vagyoni hozzájárulásukat nem teljesítették.

3:41. § [Döntés az átalakulás kezdeményezéséről]    
(1) A jogi személy átalakulásának kezdeményezéséről - az átalakulás módjának és a jogutód jogi
személynek a meghatározásával - a jogi személy tagjai, illetve alapítói döntenek.  
(2) Az (1) bekezdés szerinti döntést követően a jogi személy ügyvezetése köteles az átalakulási
vagyonmérleg-tervezetet  is  tartalmazó  átalakulási  tervet  készíteni  és  azt  a  tagokkal,  illetve
alapítókkal közölni.

3:42. § [Az átalakulásban részt nem vevő tagok]    
(1)  A tagsággal rendelkező jogi személy tagjai  az átalakulási  terv közlésétől  számított  harminc
napon  belül  nyilatkozhatnak  arról,  hogy  nem kívánnak  az  átalakulással  létrejövő  jogi  személy
tagjaivá válni.
(2)  Az  (1)  bekezdés  szerint  jognyilatkozatot  tett  tagok  tagsági  jogviszonya  az  átalakulás
időpontjában  megszűnik,  és  az  átalakuló  jogi  személy  vagyonából  olyan  hányadra  jogosultak,
amelyet a jogi személy jogutód nélküli megszűnése esetén igényelhetnének.
(3)  Az  átalakulási  tervet  a  tagok  (1)  bekezdés  szerinti  nyilatkozata  alapján  szükség  szerint
módosítani kell.

3:43. § [Az átalakulás befejezése]  
(1)  Az  átalakulásról  a  tagok  vagy  alapítók  az  átalakulási  terv  elfogadásával  határoznak;  e
határozatot a döntéshozó szerv legalább háromnegyedes szótöbbséggel hozza meg.  
(2) Az elfogadott átalakulási tervet az átalakulásról hozott döntéssel együtt közzé kell tenni. Az a
hitelező, akinek követelése a közzététel előtt keletkezett, a közzétételtől számított harmincnapos
jogvesztő  határidőn belül  az  átalakuló  jogi  személytől  megfelelő  biztosítékot  követelhet,  ha  az
átalakulás követelésének kielégítését veszélyezteti.  
(3) Az átalakulással létrejövő jogi személy nyilvántartásba vételével egyidejűleg az átalakulással
megszűnő jogi  személyt  törölni  kell  a  nyilvántartásból.  A létrejövő jogi  személy nyilvántartásba
vételéig az átalakuló jogi személy a bejegyzett jogi személy típusban folytatja tevékenységét.  
(4)  Ha  a  nyilvántartó  bíróság  az  átalakulás  bejegyzését  elutasítja,  a  jogi  személy  korábbi
formájában működik tovább.

3:44. § [Egyesülés]    
(1)  A  jogi  személy  más  jogi  személyekkel  összeolvadás  vagy  beolvadás  útján  egyesülhet.
Összeolvadásnál  az  összeolvadó  jogi  személyek  megszűnnek,  és  új  jogi  személy  jön  létre
általános jogutódlás mellett. Beolvadásnál a beolvadó jogi személy szűnik meg, általános jogutódja
az egyesülésben részt vevő másik jogi személy.
(2)  Ha  az  egyesülésben  részt  vevő  jogi  személyek  mindegyike  határoz  az  egyesülés
kezdeményezéséről,  az  ügyvezetéseik  kötelesek  az  átalakulási  tervnek  megfelelő  tartalommal
közös egyesülési tervet készíteni, amelynek tartalmaznia kell valamennyi részt vevő jogi személy
vagyonmérleg-tervezetét,  valamint  az  egyesüléssel  létrejövő  jogi  személy  nyitó  vagyonmérleg-
tervezetét.
(3)  Az  egyesülésben  részt  vevő  jogi  személyek  az  egyesülési  terv  elfogadásáról  külön-külön
döntenek. Az egyesülési tervet akkor kell elfogadottnak tekinteni, ha azt az egyesülésben részt
vevő valamennyi jogi személy elfogadta.”



Az önkormányzat gazdálkodásnak rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelet 21. §
(2) bekezdése az alábbiakat tartalmazza:
„(2) Az  önkormányzat  egyszemélyes,  illetőleg  50%-ot  meghaladó  tulajdoni  részesedéssel
rendelkező gazdasági társasága legfőbb szervének hatáskörébe tartozó alábbi jogait a Közgyűlés
gyakorolja:
….
4. a társaság jogutód nélküli megszűnésének, valamint átalakulásának elhatározása
…”

Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:

Kérem, Tisztelt Polgármester Úr állásfoglalását a polgármesteri határozatokat illetően.

Dunaújváros, 2021. április 20.

Tisztelettel

Dr. Vántus Judit jogi és vagyonkezelési osztályvezető



I. HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

…./2021. (V…..) határozata 

a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. 2020. évi beszámolójának elfogadásáról
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított
hatáskörében az alábbi határozatot hozza:

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. 2020.
évi beszámolóját, annak kiegészítő mellékletét 18.646 eFt mérleg főösszeggel, 12.398 eFt adózott
eredménnyel (nyereség) a határozat 1., 2., és 3. számú mellékletei szerint elfogadja azzal, hogy az
adózott eredményt eredménytartalékba kell helyezni.

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  a  Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft.
beszámolóval lezárt üzleti évre prémiumot nem fizet, valamint a 2021. évre prémiumfeladatot nem
tűz ki.

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

4.  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Polgármestere kinyilvánítja,  hogy a  Dunaújvárosi  Turisztikai
Nonprofit  Kft.  saját  tőke –  jegyzett  tőke arányának  helyreállításához szükséges lépéseket  jelen
határozat elfogadásától számított 90 napon belül megteszi.

Felelős: - a határozat közléséért 
a jogi és vagyonkezelési osztályvezető

    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
                       a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője 

Határidő:  határozat  közlésére:  az előkészítő osztálynak való megküldését követő nyolc napon
belül

Dunaújváros, 2021. május

                                                                              Pintér Tamás
                                                   Dunaújváros Megyei Jogú Város        

Polgármestere



II. HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

…./2021. (V…..) határozata 

a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztásáról:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított
hatáskörében az alábbi határozatot hozza:

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. jelenlegi
könyvvizsgálója 2021. május 31-én történő megbízatása lejárta miatt 2021. június 01-től 2022. május
31-ig Tóthné Nagy Etelkát választja meg a társaság új könyvvizsgálójának.

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere  felkéri  a  jogi  és  vagyonkezelési  osztály
vezetőjét  a  határozat  közlésére,  továbbá utasítja a  gazdasági  társasági  jogi  képviselője  által
elkészített alapító okirat módosítás és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat
polgármesteri aláírásának előkészítésére.

Felelős: - a határozat közléséért 
a jogi és vagyonkezelési osztályvezető

    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
                    a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője 

Határidő:  - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályhoz érkezésétől számított 
8 napon belül

-  alapító okirat aláírására: a határozat közlésétől számított 30 napon belül

Dunaújváros, 2021. április

Pintér Tamás
                                                 Dunaújváros Megyei Jogú Város          

Polgármestere



III. HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

…./2021. (V…..) határozata 

a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított
hatáskörében az alábbi határozatot hozza:

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a köztulajdonban álló gazdasági társaságok
takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. tv. 4 § (1) bekezdése alapján az Dunaújvárosi
Turisztikai Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjainak választja 2021. június 01-től 2022. május 31-
ig határozott időtartamra díjazás nélkül
Dr. Huszti Zsoltot, Keresztes Györgyöt

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere felkéri a jogi  és vagyonkezelési  osztály
vezetőjét  a  határozat  közlésére,  továbbá utasítja a  gazdasági  társasági  jogi  képviselője  által
elkészített alapító okirat módosítás és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat
polgármesteri aláírásának előkészítésére.

Felelős  :    a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester

          a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
               a vagyonkezelési osztály vezetője      

Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályhoz
                   érkezésétől számított 8 napon belül

                        - az alapító okirat aláírására: a határozat közlésétől számított 
                          30 napon belül

Dunaújváros, 2021. április …

                                                                              Pintér Tamás
                                                   Dunaújváros Megyei Jogú Város        

Polgármestere



IV. HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

…./2021. (V…..) határozata 

a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. vezető tisztségviselője megválasztásáról:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított
hatáskörében az alábbi határozatot hozza:

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről
szóló  15/2015.  (V.22.)  önkormányzati  rendelet  21.  §  (2)  bekezdése 5)  pontja  alapján  az
Dunaújvárosi  Turisztikai  Nonprofit  Kft. (2400  Dunaújváros,  Vasmű  út  10/A.)  új  vezető
tisztségviselőnek Szabó György Zoltánt

választja meg 2021. június 1. napjától 2022. május 31-ig szóló, határozott időtartamra, megbízási
díj nélkül, megbízási jogviszonyban.

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere  felkéri  a  jogi  és  vagyonkezelési  osztály
vezetőjét  a  határozat  közlésére,  továbbá utasítja a  gazdasági  társasági  jogi  képviselője  által
elkészített alapító okirat módosítás és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat
és  a  határozat  mellékleteként  csatolt  megbízási  szerződés  polgármesteri aláírásának
előkészítésére.

Felelős  :    a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester

          a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
               a vagyonkezelési osztály vezetője      

Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályhoz
                   érkezésétől számított 8 napon belül

                        - az alapító okirat aláírására: a határozat közlésétől számított 
                          30 napon belül

Dunaújváros, 2021. április …

                                                                              Pintér Tamás
                                                   Dunaújváros Megyei Jogú Város        

Polgármestere



A változat
V. HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
…./2021. (V…..) határozata

a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. Innopark Nonprofit Kft.-be történő beolvadásáról:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított
hatáskörében az alábbi határozatot hozza:

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere mint a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft.
alapítója  képviselője  a  Polgári  Törvénykönyvről  szóló  2013.  évi  V.  törvény,  valamint  az
önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelet 21. § (2)
bekezdése 4. pontja  alapján  elhatározza,  hogy  a  Dunaújváros  Turisztikai  Nonprofit  Kft.
beolvadással egyesül az Innopark Nonprofit Kft.-vel. 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere utasítja a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft.
ügyvezetőjét és az Innopark Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a beolvadási dokumentáció, az ütemterv
előkészítésére és az átalakulás fordulónapja meghatározására, valamint a jogi és vagyonkezelési
osztály vezetőjét a határozat közlésére.

Felelős: - a határozat közléséért 
a jogi és vagyonkezelési osztályvezető

    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
                       a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője 

           a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője
                       az Innopark Nonprofit Kft. ügyvezetője

Határidő:  a határozat közlésére:  az előkészítő osztálynak való megküldését követő nyolc napon
belül

       a beolvadási dokumentáció és ütemterv elkészítésére: 2021. augusztus 31.

Dunaújváros, 2021. május

                                                                              Pintér Tamás
                                                   Dunaújváros Megyei Jogú Város        

Polgármestere

 



B változat
V. HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
…./2021. (V…..) határozata

a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. Innopark Nonprofit Kft.-be történő beolvadásáról:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított
hatáskörében az alábbi határozatot hozza:

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  mint  a  Dunaújvárosi  Turisztikai  Nonprofit  Kft.
alapítója  képviselője  kinyilvánítja,  hogy a gazdasági  társaság önálló  jogi  személyként  működik
tovább és nem olvad be az Innopark Nonprofit Kft.-be.  egyben utasítja a jogi és vagyonkezelési
osztály vezetőjét a határozat közlésére.

Felelős: - a határozat közléséért 
a jogi és vagyonkezelési osztályvezető

    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
                       a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője 

           a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője
                       az Innopark Nonprofit Kft. ügyvezetője

Határidő:  a határozat közlésére:  az előkészítő osztálynak való megküldését követő nyolc napon
belül

       

Dunaújváros, 2021. május

                                                                              Pintér Tamás
                                                   Dunaújváros Megyei Jogú Város        

Polgármestere
 


















