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Javaslat 

az Innopark Nonprofit Kft. 2020. évi éves beszámolójának elfogadására és könyvvizsgáló,
felügyelőbizottsági tagok és ügyvezető megválasztására és új Közfeladat ellátási szerződés

és támogatási szerződés megkötésére

Tisztelt Közgyűlés!

I. Éves beszámoló
Az Innopark Nonprofit Kft. a Dunaújváros MJV Önkormányzata, mint többségi tulajdonos részére
megküldte a Innopark Nonprofit Kft. ( az előterjesztés 1. számú melléklete)  2020. évi üzleti évről
szóló 
- a 2020. évi mérlegbeszámolót (az I. határozati javaslat 1. számú melléklete),
- a 2020. évi eredménykimutatás (az I. határozati javaslat 2. számú melléklete),
- a 2020. évi kiegészítő mellékletet (az I. határozati javaslat 3. számú melléklete).

A független könyvvizsgálói jelentés (az előterjesztés 2. számú melléklete) szerint az
egyszerűsített éves beszámoló megbízható valós képet ad a gazdasági társaság vagyoni,
pénzügyi és jövedelmi helyzetéről.

A Felügyelőbizottság az éves beszámolót és az üzleti tervet elfogadta (az előterjesztés 3. számú
melléklet: jegyzőkönyv és jelentés).

A független könyvvizsgálói jelentés tartalmazza, hogy az egyszerűsített éves beszámoló a
Innopark Nonprofit Kft. 2020. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről
megbízható és valós képet ad. 

A független könyvvizsgálati jelentés az  Innopark  Nonprofit Kft. 2020. üzleti évre készített
egyszerűsített éves beszámolóját korlátozás nélküli könyvvizsgálati záradékkal, 161.531  eFt
mérleg főösszeggel, 4.278 eFt adózott eredménnyel (nyereség) hitelesítette.

2021.     évi     éves     beszámoló:  

A mérleg eszköz oldalán a befektetett eszközök állománya 165.001  eFt-ról  156.439  eFt-ra
csökkent,  és a forgó eszközök állománya 2.598 eFt-ról  3.370 eFt-ra nőtt,  melyek hatására az
eszközök állomány kis mértékben, 167.652 eFt-ról 161.531 eFt-ra csökkent. 

A mérleg forrás oldalán a saját tőke összege 53.841 eFt-ról 58.119 eFt-ra emelkedett.



II. Tisztségviselők megválasztása
Az  Innopark  Nkft.  könyvvizsgálójának,  felügyelőbizottsági  tagjainak  és  ügyvezetőjének  a
megbízatása  lejár  2021.  május  31-én  ennek  okán  szükséges  ezekre  a  tisztségre  új
tisztségviselőket választani, erre vonatkozó döntést a II-III.-IV. Határozati javaslat tartalmaz.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. tv.
a könyvvizsgálóra vonatkozóan az alábbiak szerint szabályoz:

„4. § (1) A köztulajdonban álló gazdasági társaságnál felügyelőbizottság létrehozása kötelező.

(1a)  Az (1) bekezdéstől eltérően nem kötelező felügyelőbizottság létrehozása azon gazdasági 
társaságoknál, ahol a befolyásszerzés időpontjában a társaságnál felügyelőbizottság nem műkö-
dött és

a) amelyekben a befolyással rendelkező öröklés útján szerzett társasági részesedést és a tulaj-
donosi joggyakorló - a befolyásszerzéstől számított 6 hónapon belül - döntött a társaság jogutód 
nélküli megszüntetéséről,

b) amelyek a befolyásszerzés időpontjában végelszámolási, felszámolási vagy kényszertörlési 
eljárás alatt álltak.

(1b) Ha a tulajdonosi joggyakorló az (1a) bekezdés a) pontjától eltérően a befolyásszerzéstől 
számított 6 hónapon belül nem döntött a társaság jogutód nélküli megszüntetéséről, a köztulajdon-
ban álló gazdasági társaságnál kötelező felügyelőbizottságot választani.

(1c) A könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javas-
latot a társaság legfőbb szervének.

(2) A köztulajdonban álló gazdasági társaság felügyelőbizottsága - ha törvény eltérően nem ren-
delkezik - három természetes személy tagból áll, kétszáz millió forintot meghaladó jegyzett tőkéjű 
gazdasági társaság esetében legalább három, legfeljebb hat természetes személy tagból áll.”

A III. számú határozati javaslat tartalmaz egy javaslatot, mely szerint a felügyelőbizottság tagjai
díjazás nélkül lássák el feladatukat.

III. Közfeladat ellátási szerződés és támogatási szerződés

A gazdasági  társaság  ügyvezetője  javaslattal  élt  Dunaújváros  MJV  Önkormányzata  felé.  (az
előterjesztés 4. számú melléklete)

A javaslat tartalmazza, hogy a feladatokat egy közfeladat ellátási és egy támogatási szerződés
között osztaná meg az alábbiak szerint:

a) támogatási szerződés tárgyai:
- helyi  vállalkozások  szervezése  (vállalkozási  hálózatszervezés)  és  fejlesztéseik

támogatása, vállalkozások önkormányzati kapcsolatának biztosítása (becsatornázás), a
helyi vállalkozások bevonása a dunaújvárosi  ipari park működésébe a TTP-minősítés
kapcsán;

- pályázatfigyelési szolgáltatás Megbízó részére;
- gazdasági sajtófigyelési tevékenység Megbízó részére;
- dunaújvárosi köztemető nyilvános illemhelye üzemeltetése.

b) közfeladat-ellátási szerződés tárgyai:
- inkubátorház  üzemeltetése  és  az  ahhoz  kapcsolódó  tevékenységek



létesítményüzemeltetés területfenntartás, mely tevékenységből származó bevételek a
szolgáltatót illetik meg és nem engedi át azokat a Megrendelő részére.

- településfejlesztési  tanácsadási  szolgáltatás,  szakértői  feladatok  elvégzése  a
polgármester, alpolgármester, képviselők részére;

Dunaújváros MJV Önkormányzata és az Innopark Nonprofit  Kft.  2020.  június 30-án Közfeladat
ellátási  szerződést  (az  előterjesztés  5.  számú  melléklete)  kötöttek.  A szerződés  14.  pontja
tartalmazza, hogy a közfeladat ellátás 2020. július 01. és 2021. június 30. között van hatályban,
ennek okán új szerződés megkötése szükséges.

Az előkészítő osztály javaslata szerint a két szerződés tárgyát felcserélni szükséges a közfeladat
besorolás miatt.

Az  V.  Határozati  javaslat  mellékleteként  csatoljuk  elfogadásra  a  jelenleg  hatályos  Közfeladat-
ellátási szerződést, mely a társaság működését hivatott fedezni.

A gazdasági társaság külön üzleti tervet a 2021. évre nem nyújtott be, mivel korábbi üzleti terve
2021. év végéig érvényes.

Az előkészítő osztály a fentieknek megfelelően készítette elő a határozatokat.

Kérem, Tisztelt Polgármester Úr állásfoglalását a határozatot illetően.

Dunaújváros, 2021. május 20.

Tisztelettel

Dr. Vántus Judit jogi és vagyonkezelési osztályvezető



 

I. HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

…./2021. (V…..) határozata 

az Innopark Nonprofit Kft. 2020. évi éves 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 az Innopark Nonprofit Kft. 2020. évi
beszámolóját 161.531 e Ft mérleg főösszeggel és 4.278 e Ft (nyereség) adózott eredménnyel a
határozat 1. 2. 3. számú mellékletei szerint elfogadja azzal, hogy a nyereséget eredménytartalékba
kell helyezni.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere az Innopark 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.

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 

az Innopark 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  az  Innopark  Nonprofit  Kft.  jelenlegi
könyvvizsgálója 2019.  március 31-én történő megbízatása lejárta miatt  2021.  június 01-től  2022
május 31-ig Tóthné Nagy Etelkát (an: Kiss Etelka, székhely 2400 Dunaújváros, Százszorszép u. 3.,
Kamarai  nyilvántartási  száma:  000439,  KM-001333,  adószáma:46571324-2-27)  választja  meg a
társaság új könyvvizsgálójának.

2. Az INNOPARK Nonprofit Kft. alapító okiratának 15.1. pontja jelen határozat 1. pontja alapján az
alábbiak szerint kerül módosításra:
 „15.1. A Társaság könyvvizsgálója: 

Tóthné Nagy Etelka
A könyvvizsgáló megbízatása 2021. június 1-től 2022. május 31-ig szól.”  

3.  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. május

Pintér Tamás
                                                 Dunaújváros Megyei Jogú Város          

Polgármestere



III. HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

…./2021. (V…..) határozata 

az Innopark 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  Innopark
Nonprofit  Kft.  felügyelőbizottsági  tagjainak  választja  2021.  június  01-től  2022.  május  31-ig
határozott időtartamra díjazás nélkül
Felföldi Ágnest, Motyovszki Mátyást, Rajda Dánielt 

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. május …

                                                                              Pintér Tamás
                                                   Dunaújváros Megyei Jogú Város        

Polgármestere



IV. HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

…./2021. (V…..) határozata 

az Innopark Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 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 Innopark
Nonprofit Kft. (2400 Dunaújváros, Magyar út 106/B.) új ügyvezetőjének Dr. Huszti Zsoltot választja
meg 2021. június 1. napjától 2022. május 31-ig szóló, határozott időtartamra változatlan feltételek
mellett.

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. május …

                                                                              Pintér Tamás
                                                   Dunaújváros Megyei Jogú Város        

Polgármestere



V. HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

…./2021. (V…..) határozata 

az Innopark Nonprofit Kft.-vel kötendő új közfeladat-ellátási szerződés megkötéséről:

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 Innopark Nkft-vel megköti a jelen határozat 1.
mellékletében csatolt Közfeladat-ellátási szerződést azzal, hogy a Miniszterelnökség Támogatásokat
Vizsgáló Iroda jóváhagyását követően lép hatályba az általa módosított tartalommal azzal, hogy a
vállalt kötelezettség forrása rendelkezésre áll a 2021. évi 6/2021. (II.18.) költségvetési rendelet 5.
melléklet 14. cím dologi kiadások során.

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  utasítja  a  Jogi  és  Vagyonkezelési  Osztály
vezetőjét a határozat közlésére, valamint a jelen határozat mellékletét képező Közfeladat-ellátási
szerződés aláírása előkészítésére.

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

3.  Dunaújváros Megyei  Jogú Város Polgármestere utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban foglalt
Közfeladat-ellátási  szerződésben  foglalt  ellentételezés a  2022.  évi,  2023.  évi  és  2024.  évi
költségvetési rendelet tervezésekor vegye figyelembe.

Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
a polgármester

   - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője

   - a költségvetés módosításáért:
a jegyző

   - a költségvetés módosításában való közreműködésért:
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

   - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért:
a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője

Határidő:   a 2022. évi és 2023. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja

Dunaújváros, 2021. május …

                                                                              Pintér Tamás
                                                   Dunaújváros Megyei Jogú Város        

Polgármestere



VI. HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

…./2021. (V…..) határozata 

az Innopark Nonprofit Kft.-vel kötendő támogatási szerződés megkötéséről:

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 Innopark Nkft-vel megköti a jelen határozat 1.
mellékletében  csatolt  Támogatási  szerződést  azzal,  hogy  a  Miniszterelnökség  Támogatásokat
Vizsgáló Iroda jóváhagyását követően lép hatályba az alábbi  tartalommal.

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  utasítja  a  Jogi  és  Vagyonkezelési  Osztály
vezetőjét  a  határozat  közlésére,  valamint  a  jelen  határozat  mellékletét  képező  Támogatási
szerződés aláírása 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:  az előkészítő osztálynak való megküldését követő nyolc napon
belül

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere kinyilvánítja, hogy Dunaújváros Megyei Jogú
Város  Önkormányzata  5.400.000,-  Ft-ot  biztosít  a  2021.  évi  önkormányzati  költségvetés  5.
melléklet Vagyonkezelési feladatok, dologi kiadások előirányzat terhére, átcsoportosítással biztosít
fedezetet.

Felelős  :   a határozat végrehajtásáért:
                                        a polgármester

          a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
 a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: a határozat közlésére:  az előkészítő osztálynak való megküldését követő nyolc napon

belül
            a támogatási szerződés aláírására: az európai uniós források felhasználásáért felelős
miniszter jóváhagyását követő 30 napon belül

4.  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Önkormányzata Közgyűlése utasítja  a  jegyzőt,  hogy az  1.
pontban rögzített  kötelezettségvállalást a 2021. évi önkormányzati költségvetés soron következő
módosításakor  vegye  figyelembe,  egyúttal  utasítja  a  polgármestert  a  kötelezettségvállalás
teljesítésére. 

Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
                 a polgármester 
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
                a vagyonkezelési osztály osztályvezetője 
              - a jogi és költségvetés módosításáért: 
                a jegyző 
              - a költségvetés módosításában és tervezésében való közreműködésért:
                a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 



                 a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője

5.  Dunaújváros Megyei  Jogú Város Polgármestere utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban foglalt
Támogatási szerződésben foglalt ellentételezés a 2022. évi, 2023. évi és 2024. évi költségvetési rendelet
tervezésekor vegye figyelembe.

Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
a polgármester

   - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője

   - a költségvetés módosításáért:
a jegyző

   - a költségvetés módosításában való közreműködésért:
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

   - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért:
a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője

Határidő:   a 2022. évi és 2023. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja

Dunaújváros, 2021. május …

                                                                              Pintér Tamás
                                                   Dunaújváros Megyei Jogú Város        

Polgármestere

 






















