
ELŐTERJESZTÉS  

a Képviselő-testület 2021. május 31-ei ülésére  

 

 

Tárgy:       Dunaföldvári Dunaparti  

Idegenforgalmi Kft. beszámolója 

a 2020. évi munkájáról, ügyvezető 

munkabérének, költségének 

megállapítása 
Előadó:       Horváth Zsolt polgármester 
Az előterjesztést készítette:     Ráthgéberné Laposa Tünde  

polgármesteri referens 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Boldoczki Krisztina jegyző 
Előterjesztést véleményezte:    a katasztrófavédelemről és a hozzá  

       kapcsolódó egyes törvények módosításáról  

       szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

       bekezdése alapján mellőzve   

Ügyiratszám:      DFV/372-9/2021. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. (7020 Dunaföldvár, Hősök tere 26.) elkészítette 

2020. évi beszámolóját, amely az előterjesztés mellékletét képezi. 

Az ügyvezető a Polgári Törvénykönyvről szóló 3:117. §-a alapján kérte az előző üzleti évben 

kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt megadását. 

 

A Javadalmazási szabályzat alapján a Tulajdonos évente, a Társaság éves beszámolójának 

elfogadásával egyidejűleg, külön határozatban állapítja meg a Társaság ügyvezetőnek havi 

munkabérét a társaság saját vagyona mérleg főösszegének, összes bevételének és a 

foglalkoztatottak létszámának figyelembevételével.  

A Tulajdonos évente, a Társaság éves beszámolójának elfogadásával egyidejűleg, határozatban 

állapítja meg a Társaság ügyvezetőjének költségtérítését. 
 

A Felügyelőbizottság tárgyalta és elfogadta a beszámolót. A Felügyelőbizottság az ügyvezető 

javaslatát figyelembe véve nem javasolta a megállapított munkabér és költségtérítés 

módosítását. 

 
 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolóban foglaltakat tárgyalja meg és a 

határozati javaslatot fogadja el. 

 

Dunaföldvár, 2021. május 31. 

 

         Horváth Zsolt sk. 

            polgármester 

 

 

 

 

 



HATÁROZATI JAVASLAT 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel Dunaföldvár Város 

Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Dunaföldvár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat-és hatáskörében eljárva úgy döntött, hogy 

1. megtárgyalta a Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. (7020 Dunaföldvár, 

Hősök tere 26., a továbbiakban: Társaság) 2020. évi beszámolóját és az ügyvezető 

tájékoztatóját elfogadta.  
2. – figyelemmel a Felügyelőbizottságnak a 2020. évi beszámolóról szóló jelentésére, 

illetőleg a könyvvizsgálói jelentésre – a beszámolót 101.744.000,- Ft 

mérlegfőösszeggel, 6.505.000,- Ft veszteséggel elfogadja. 
3. megállapítja, hogy  

a. a beszámoló a valóságnak megfelelően tükrözi a Társaság által végzett 

tevékenység eredményeit, üzleti tevékenységét és gazdálkodását. 

b. a Társaság eredmény-kimutatásában bemutatott bevétel, költség és ráfordítás 

tételek összhangban vannak a Társaság 2020. évi Üzleti Tervével. A 

jóváhagyott 2020. évi Üzleti Tervet a Társaság a 2020. évi gazdálkodás során 

betartotta.  

c. a beszámoló részét képező Kiegészítő melléklet a számviteli törvény 

rendelkezése szerinti részletezettségben mutatja be a Társaság vagyoni, 

pénzügyi és jövedelmi helyzetét. 
4. az ügyvezető részére annak kérelmére a 2020. üzleti évben kifejtett ügyvezetési 

tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt megadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

   Viczai János ügyvezető 

 

Erről értesül: 

1. Viczai János ügyvezető 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel Dunaföldvár Város 

Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Dunaföldvár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat-és hatáskörében eljárva úgy döntött, hogy 

1. Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. (7020 Dunaföldvár, Hősök tere 26., a 

továbbiakban: Társaság) ügyvezetőjének a 109/2020. (VIII.10.) KT. határozat 1. 

pontjában megállapított munkabérén nem kíván módosítani  
2. Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. ügyvezetőjének a 109/2020. (VIII.10.) 

KT. határozat 2. pontjában megállapított költségtérítésének mértékén nem kíván 

módosítani  
Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

   Viczai János ügyvezető 

 

Erről értesül: 

1. Viczai János ügyvezető 










































































































































































