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Tárgy:       Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi  

       Kft. beszámolója a 2021. 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:   Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 

Ügyiratszám:      DFV/700-7/2022. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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

Dunaföldvár Város Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társaság. 

 

A számvitelről szóló 2000 évi. C. törvény (a továbbiakban: Számviteli tv.) 4. § (1) bekezdése 

alapján a gazdálkodó működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év 

könyveinek zárását követően, e törvényben meghatározott könyvvezetéssel alátámasztott 

beszámolót köteles - magyar nyelven - készíteni.     
A Számviteli tv. 4.§ (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés szerinti beszámolónak megbízható 

és valós összképet kell adnia a gazdálkodó vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről 

és forrásairól), pénzügyi helyzetéről és tevékenysége eredményéről. 

A Számviteli tv. 4.§ (3) bekezdése értelmében a törvényben előírtakon túlmenő, további 

információkat kell a kiegészítő mellékletben megadni, amennyiben e törvény előírásainak 

alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése nem elegendő a megbízható és valós 

összképnek a mérlegben, az eredménykimutatásban történő bemutatásához. 

 

Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. ügyvezetője elkészítette 2021. 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 felmentvény 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 Társasággal munkaviszonyban álló ügyvezető havi személyi alapbére legfeljebb a 

mindenkori minimálbér háromszoros összege lehet. 

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

állapítja meg a Társaság ügyvezetőjének költségtérítését. 

 



A garantált bérminimum módosítására tekintettel a jogszabályi rendelkezések betartása 

érdekében az ügyvezetőt 2022. január 1. napjától 260 000.- Ft munkabér illeti meg. 

Az ügyvezetőt terhelő felelősségre és a menekült válsághelyzettel járó többletkötelezettségekre 

tekintettel javaslom, hogy a munkabére 2022. április 1. napjától 330 000.- Ft-ban kerüljön 

megállapításra. 
 

A Felügyelőbizottság 2022. május 17. napján tárgyalja a beszámolót és az ügyvezető 

munkabérének módosítását. 

 

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

határozati javaslatot fogadja el. 

 

Dunaföldvár, 2022. május 12. 

 

 

 

         Horváth Zsolt sk. 

            polgármester 

 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

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

Hősök tere 26., a továbbiakban: Társaság) 2021. évi beszámolóját és az ügyvezető 

tájékoztatóját elfogadja.  

2. – figyelemmel a Felügyelőbizottságnak a 2021. évi beszámolóról szóló jelentésére 

– a beszámolót 106.182.000,- Ft mérlegfőösszeggel, 2.046.000,- Ft nyereséggel 

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 2021. évi Üzleti Tervével. A 

jóváhagyott 2021. évi Üzleti Tervet a Társaság a 2021. 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 2021. üzleti évben kifejtett ügyvezetési 

tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt megadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

   Viczai János ügyvezető 

Erről értesül: 

              Viczai János ügyvezető 



 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 

 

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

a továbbiakban: Társaság) ügyvezetőjének munkabérét 

a. 2022. január 1-2022. március 31. napjától visszamenőleg, a jogszabályi 

rendelkezések alapján a garantált bérminimumnak megfelelően bruttó 

260.000,- Ft-ban állapítja meg. 
b. 2022. április 1-. napjától 330 000.- Ft állapítja meg.  

2. az ügyvezető költségtérítésének mértékét - a 88/2017. (V.16.) KT határozatban 

foglaltakat fenntartva - továbbra is a munkabérének 30%-ában határozza meg. 

 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

   Viczai János ügyvezető 

Erről értesül: 

  Viczai János ügyvezető 






































































































































