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Ügyiratszám :    DFV/700-16/2022. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának 100%-os tulajdonában álló Dunaföldvári Dunaparti 

Idegenforgalmi Kft. (a továbbiakban: DDI) működteti a helyi fürdőt és a kempinget, valamint 

biztosítja a fürdőben elérhető gyógy-szolgáltatásokat. 

 

A Polgári Törvénykönyvről 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:109. § (1) bekezdésének 

rendelkezése értelmében a gazdasági társaság tagjainak döntéshozó szerve a legfőbb szerv.  

A Ptk. 3:109. § (2) A gazdasági társaság legfőbb szervének feladata – többek közt - a társaság alapvető 

üzleti és személyi kérdéseiben való döntéshozatal. Ptk. 3:109. § (4) Egyszemélyes társaságnál a 

legfőbb szerv hatáskörét az alapító vagy az egyedüli tag gyakorolja. A legfőbb szerv hatáskörébe 

tartozó kérdésekben az alapító vagy az egyedüli tag írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való 

közléssel válik hatályossá. 

 

A jelen előterjesztés előkészítését megelőzően több egyeztetés történt a DDI működésével 

kapcsolatban az energia válsághelyzetre tekintettel. 

 

Jelen helyzetben a Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. Felügyelő Bizottsági ülésén a 

bizottsági tagok azt javasolták, hogy a Gyógy- és Strandfürdő és Kemping 2022. december 15. 

napjával már ne fogadjon vendéget és 2023. január 1-től 2023. március 31-ig zárjon be, melyről a 

Tisztelt Képviselő-testület dönt. A nyitásra a felkészülést 2023. március 15-től kezdené meg a fürdő 

és a kemping. 

 

A DDI-nél jelenleg 9 fő foglalkoztatása történik. A strand és a kemping ideiglenes bezárása esetén a 

létszámot 6 fővel csökkenteni szükséges azzal, hogy az alapvető infrastruktúra működésének 

megőrzése érdekében 3 főt biztosítani kell (1 fő 4 óra/nap helyett 2 óra/nap munkaidőben, illetve az 

ügyvezető 8 óra/nap helyett 4 óra/nap munkaidőben). A kempingben marad 1 fő 8 óra/nap 

munkaidőben, aki a takarítási munkálatokat is végzi. 

  

Amennyiben a Képviselő-testület a javaslattal egyetért és bezárja a fürdőt és a kempinget, Viczai 

János ügyvezető munkaidejét, ezzel munkabérét és költségtérítésének mértékét is csökkenteni 

szükséges. A Felügyelő Bizottsági tagok 4 órás munkaidőt állapítanának meg az ügyvezető részére 

és ezzel arányosan változna a bére és a költségtérítésének összege is.  

 



Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 109/2022. (V. 24.) KT határozatával a 

DDI ügyvezetőjének, Viczai Jánosnak a munkabérét 360.000,- Ft-ban állapította meg, a 

költségtérítésének mértékét pedig továbbra is a 137/2018. (IX. 25.) KT határozattal elfogadott 30%-

ban határozta meg. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot tárgyalja meg és szíveskedjen 

elfogadni! 

 

 

Dunaföldvár, 2022. november 10. 

 

 

                                                                                               Horváth Zsolt sk. 

          polgármester 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT  

 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 

1. 2022. december 15. napjától a Dunaföldvári Gyógy- és Strandfürdő és Kemping 

vendéget nem fogad és 2023. január 1-jétől 2023. március 31-ig bezár. A nyitásra való 

felkészülés tervezett időpontja – 2023. március 15. – előtt üljön össze a Felügyelő 

Bizottság, ezután a 2023-as költségvetés forrásait figyelembe véve a Képviselő-

testület döntést hoz a működés finanszírozásáról és a működés rendjéről. 

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

ügyvezetője, Viczai János 2023. január 1-jétől az ügyvezetői feladatokat 20 órás havi 

munkaidőben látja el. 

3. az 1. és a 2 pontban foglaltakra való tekintettel a Dunaföldvári Dunaparti 

Idegenforgalmi Kft. (7020 Dunaföldvár, Hősök tere 26.) ügyvezetőjének, Viczai 

Jánosnak a munkabérét  

a) 2023. január 01. napjától bruttó 180.000,- Ft-ban állapítja meg, 

b) az ügyvezető költségtérítésének mértékét a munkabére 15%-ában határozza 

meg. 

4. felhatalmazza az ügyvezetőt a szükséges munkajogi intézkedések megtételére az 1. 

pont szerinti működés szerinti racionális létszám-és erőgazdálkodás figyelembe 

vételével.   

5. felhatalmazza  

a) a Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. nyitásával kapcsolatos 

feltételek, valamint és 2-3. pont szerinti munkajogi ügyek folyamatos 

figyelemmel kísérésével, valamint a szükség esetén annak Képviselő-testületi 

ülésre történő előterjesztésével.  

b) a polgármestert a munkaügyi okmányok aláírására, szükséges nyilatkozat, 

jognyilatkozat, valamint intézkedés megtételére.     

 

Határidő: a felülvizsgálatra: 2023. március 31. 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester  

Erről értesül: 

1. Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. 

2. Pénzügyi- és adóiroda 



 


