
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. január 10-ei rendkívüli 
ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:  
 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Sztankovics László), ellene szavazott 1 fő (Kismoni László), tartózkodott 4 
fő (Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Tóth Kálmán)  – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

1/2013. (I.10.) határozata 
a Dunaújváros PASE támogatásáról való döntésről  

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros PASE-t a támogatási 

kérelmében foglaltak szerint utánpótlás nevelésre, továbbá - azon nyilatkozata 
figyelembevételével, hogy a szezonban nincs hivatásos státuszú labdarúgója -, 
mint amatőr sportszervezetet működési célra 150 millió forint támogatásban 
részesíti. A támogatási összeg részletekben kerül biztosításra az alábbi 
ütemezésben:  

 
a) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 449/2012.(X.25.) határozatában 

15 millió forint visszatérítendő támogatást nyújtott az egyesületnek, 2013. 
január 30.-i visszafizetési határidővel. A Dunaújváros PASE elismeri, hogy a 
150 millió forintos támogatásból már 15 millió forint részére megfizetésre került, 
így a fennmaradó támogatás összege 135 millió, azaz Egyszázharmincöt-millió 
forint. Az önkormányzat a 449/2012.(X.25.) határozatában foglalt 15 millió forint 
támogatási összeget megfizetettnek tekinti. 

b) az első részlet kifizetése: 95 millió, azaz Kilencvenötmillió forint a szerződés 
aláírását követő 8 napon belül, 

c) a további részletek havonta négy egyenlő, 10 millió forintos összegekben 
kerülnek kifizetésre.  Az első részlet 2013. február 15-ig, az utolsó részlet 2013. 
május 15.-ig. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a  

határozat 1. mellékletét képező, Dunaújváros PASE-vel kötendő Támogatási 
szerződés aláírására az követően, hogy az európai uniós versenyjogi értelemben 
vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási 
térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet alapján a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium által működtetett Támogatásokat Vizsgáló Iroda előzetes 
felülvizsgálata eredményeként kiadott nyilatkozat szerint a szerződésben 
nyújtandó támogatás nem minősül állami támogatásnak, vagy a miniszter, iroda 
előzetes véleményt ad ki, amelyben javaslatot tesz a támogatást nyújtónak a 
támogatási tervezet módosítására, hogy a bejelentett támogatási tervezet a 
csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek vagy a 
csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozó állami támogatásnak 
minősülhessen. A polgármester felhatalmazása kiterjed a határozat 1. mellékletét 
képező szerződéstervezetnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által működtetett 
Támogatásokat Vizsgáló Iroda módosítási, kiegészítési javaslatait is magában 
foglaló szerződés aláírására. 

 



 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kéri a taggyűlés által a Dunaújváros 

PASE elnökségébe megválasztani 1 szavazati joggal Gombos Istvánt, továbbá 
felügyelő bizottságába  megválasztani 1 szavazati joggal Tóth Kálmánt . 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                a polgármester  
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
                a vagyonkezelési osztály  
Határidő: 2013. január 31. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban rögzített kötelezettségvállalást a 2013. évi költségvetés tervezésekor 
vegye figyelembe a 2013. évi költségvetési koncepcióban meghatározott 
irányelvek jelen döntéssel történő harmonizációja biztosításával. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
       a polgármester 
     - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
 a vagyonkezelési osztály vezetője 
     - a költségvetés módosításáért: 
       a jegyző 
     - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
       a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
       a pénzügyi bizottság elnöke 
       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
     - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért: 
       az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2013. évi költségvetések tervezésének időpontja 
  
 

 


