
 
 Fedőlap                       SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY 

 
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül 

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021. 12. 16. 
 

Javaslat a  DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. folyószámla-hiteléhez önkormányzati garancia 

biztosítására 
 
Előadó:         a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke             
                      az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
Előkészítő:   Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető  
           Engyel László ügyintéző 
           
 
Meghívott:     Szabó György Zoltán DVG Zrt. vezérigazgató 
 
Véleményező bizottságok: 
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság                  2021. 12. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                 2021. 12. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: A DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. azzal a kéréssel 
kereste meg Dunaújváros MJV Önkormányzatát, miszerint a folyószámla-hitelkeret 
biztosításához, kéri Dunaújváros MJV Önkormányzata garancia vállalását. 
 
A napirendi pont előkészítőinek adatai: 
Osztály neve: Vagyonkezelési Osztály Iktatószám: 42817/2021. 
Ügyintéző neve: Ügyintéző telefonszáma: 25/544-302 
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: 
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített 
A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés 

Egyéb megjegyzések: 

 
 
 
 



 
Javaslat  

a  DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. folyószámla-hiteléhez önkormányzati garancia 

biztosítására 
 

Tisztelt Közgyűlés! 
 
A DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. azzal a kéréssel kereste meg Dunaújváros MJV 
Önkormányzatát, miszerint a folyószámla-hitelkeret biztosításához, kéri Dunaújváros MJV 
Önkormányzata garancia vállalását. (az előterjesztés melléklete) 
 
A Garancia szerződés tartalma szerint 400 millió forint összeg erejéig vállal kötelezettséget az 
Önormányzat a Folyószámla-Hitel szerződésre, melynek lejárata minden naptári év utolsó banki 
napja. 
 
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény az alábbiak szerint 
rendelkezik: 
 
10. § (3) Nincs szükség a Kormány hozzájárulására az önkormányzat  
...  
b) naptári éven belül lejáró adósságot keletkeztető ügyletéhez,  
...  
 d) olyan kezesség- és garanciavállalásához, amely a b) és a c) pont szerinti, önkormányzat által 
megkötött, valamint az önkormányzati többségi tulajdonban álló gazdasági társaság által a naptári 
éven belül keletkeztetett és lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylethez kapcsolódik. 
 
Tekintettel arra, hogy a DVG Zrt. folyószámla-hitele éven belül lejáró, így a fentiek értelmében sem 
a hitelfelvételhez, sem a garanciavállaláshoz nem szükséges kormányengedély.  
 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 96. §-a szabályozza a kezesség- és 
garanciavállalást az államháztartás önkormányzati alrendszerében. A törvény 96. §-a szerint a 
helyi önkormányzat garanciát és kezességet érvényesen kizárólag hitel, kölcsön vagy kötvény 
visszafizetésére vállalhat, ha a hitel, kölcsön vagy kötvény visszafizetése a kötelezett pénzügyi 
helyzetére vonatkozó információk alapján, és a rendelkezésre álló fedezetre tekintettel – a 
kezesség beváltása, garancia érvényesítése és a kezességet, garanciát vállaló általi egyéb 
többlettámogatás nélkül – kellően biztosított.  
A helyi önkormányzat által vállalt garancia, kezesség feltétele az állami támogatási szabályoknak 
megfelelő, támogatástartalmat nem, vagy azt az állami támogatási szabályokkal 
összeegyeztethető módon tartalmazó garanciavállalási vagy kezességvállalási díj kikötése. 

 
Az előterjesztést megtárgyalta a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság, valamint az 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság. 
A bizottságok elnökei a bizottságok véleményét szóban ismertetik a közgyűlésen. 

Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő: 



Határozati javaslat 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

…./2021. (XII.16.) határozata  

a  DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. folyószámla-hiteléhez önkormányzati garancia 

biztosításáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul a 800.000.000,- Ft-os 
folyószámlahitel felvételéhez a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. (2400 Dunaújváros, 
Kenyérgyári út 1.) részére a jelen határozat 2. pontjában meghatározottak szerint, egyben 
felhatalmazza a polgármestert a határozat közlésére. 
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a DVG Vagyonkezelő Zrt. egy 
éven belül lejáró futamidejű, 1.pontban hivatkozott keretösszegű folyószámlahitelével 
kapcsolatosan 400.000.000,- Ft keretösszeg erejéig garanciát vállal a garancia szerződésben 
szereplő ingatlanokra vonatkozó jogerős jelzálogjog bejegyzés napjáig, egyben felhatalmazza a 
polgármestert a határozat 2. számú  mellékleteként csatolt garancia szerződés aláírására, és az 
ahhoz szükséges jognyilatkozatok megtételére. 
 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a polgármester  
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
              - a vagyonkezelési osztályvezető 
Határidő: - a határozat közlésére: 2021. december 23. 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 
kötelezettségvállalást a 2. pontban foglaltaknak megfelelően a 2022. évi költségvetési rendelet 
tervezése során vegye figyelembe. 
 
        Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                       a polgármester 
                 - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                   a vagyonkezelési osztály vezetője 
                      - a költségvetés módosításáért: 
                  a jegyző 
                      - a költségvetés tervezésének előkészítésében való közreműködésért: 
    a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
                

     Határidő:    2022. évi önkormányzati költségvetés tervezése időpontja  

Dunaújváros, 2021. december 16. 

 

 

Tóth Kálmán s.k. 
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési 

bizottság elnöke 
 

Tóth Kálmán s.k. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 

elnöke 

 


