Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. március 02.
Javaslat Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztésének 2. ütemének
előkészítésére irányuló döntések meghozatalára, Támogatási Szerződés aláírására
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
Előkészítő: Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály vezetője
Hévízi Andrea településrendezési ügyintéző
Előadó:

Meghívott:

----

Véleményező bizottságok:
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság

2017. 02. 28. rk.
2017. 02. 28. rk.
2017. 02. 28. rk.
2017. 02. 28. rk.
2017. 02. 28. rk.

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros labdarúgó –sportlétesítmény fejlesztésének 2. ütemére
irányuló döntések meghozatala, a Polgármester felhatalmazása a fejlesztéssel kapcsolatos döntések
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Javaslat Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztésének 2. ütemének
előkészítésére irányuló döntések meghozatalára, Támogatási Szerződés aláírására
a.) Előzményként röviden: A Dunaújváros Labdarúgó Sportlétesítmény fejlesztésére az egyes
állami és önkormányzati sportkultúra-fejlesztési beruházások forrásszükségleteinek
biztosításával kapcsolatos további intézkedésekről szóló 2041/2015. kormányhatározat a
fejlesztés 2016. évi forrását 400 millió forint keretösszegben határozta meg. Valamint a
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény a fejlesztés
2017. évi forrását 500 millió forint keretösszegben határozta meg (továbbiakban: II. ütem 1./2
része). A fejlesztés II. ütemére az előzőek szerint bruttó 900 millió forint költségvetési
forrás áll majd rendelkezésre.
A 400 millió forint keretösszegű támogatásra előkészíttettük a támogatási szerződést és
mellékleteit, melyet 2016. november 17-én DMJV Közgyűlése 704/2016.(XI.17.) határozatával
(lásd. 1. sz. melléklet) elfogadott, és elfogadta azt a célt, hogy a 400 millió forint keretösszegű
támogatásban részesüljön a 2016. évben.
Időközben az egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1787/2016
(XII. 17.) Korm. határozat Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztése soron 2016ban rendelkezésre álló 400 millió Ft átcsoportosítását rendelte el. A XVII. Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium fejezet terhére végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások
összegének visszapótlásáról szóló 1857/2016. (XII. 27.) Korm. határozat arról döntött, hogy
a visszapótlás részben vagy egészben legkésőbb 2017. július 2-ig megtörténhet.
Ezért a 400 millió forintos keretösszegű támogatásra szóló szerződést, melyet
elfogadott a közgyűlés (a 704/2016.(XI.17.) KH) már nem lehetett megkötni 2016. december
31.-éig.
b.) Jelen előterjesztés: Az előzményekből következik, hogy ebben az évben, az év elején az
500 millió forintos támogatásra (továbbiakban: II. ütem 1/2. része) tudjuk elsőként a
támogatási szerződést megkötni (lásd.: 2. sz. melléklet), és majd júliusban lehet a további
400 millió forintos támogatásra szerződni (továbbiakban: II. ütem 2./2 része) egy
szerződésmódosítással vagy egy új szerződéskötéssel. A 400 millió Ft keretösszegű támogatásra
szóló szerződés tervezet hasonló feltételekkel köttetett volna meg. Most a támogatás összege
500 millió Ft, amiből az NFM tájékoztatása szerint tranzakciós illeték és kincstári díjköltség terhel
így a fejlesztésre fordítható tényleges forrás összege 498.256.000 Ft.
Bizottsági vélemények:
Az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság az előterjesztést 2017. február….-ei rendkívüli ülésén
tárgyalja és véleményét szóban ismerteti.
A Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság az előterjesztést 2017. február….-ei rendkívüli ülésén
tárgyalja és véleményét szóban ismerteti.
Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság az előterjesztést 2017. február….-ei rendkívüli
ülésén tárgyalja és véleményét szóban ismerteti.
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést az előterjesztést előterjesztést 2017. február….-ei rendkívüli
ülésén tárgyalja és véleményét szóban ismerteti.
A Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság az előterjesztést előterjesztést
2017. február….-ei rendkívüli ülésén tárgyalja és véleményét szóban ismerteti.
Tisztelt Közgyűlés!
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elfogadásra.
A II. előterjesztés mellékletei:
1. sz. melléklet: DMJV Közgyűlése 704/2016. (XI.17.) határozata
2. sz. melléklet: NFM által előkészített anyag, a Támogatási Szerződés és mellékletei

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…../2017. (III.02.) határozata
Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztésének 2. ütemének előkészítésére
irányuló döntések meghozataláról, Támogatási Szerződés aláírásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta 704/2016.(XI.17.)
határozatával azt a célt, hogy a „Dunaújváros Labdarúgó Sportlétesítmény fejlesztésére
az
egyes
állami
és
önkormányzati
sportkultúra-fejlesztési
beruházások
forrásszükségleteinek biztosításával kapcsolatos további intézkedésekről szóló
2041/2015. kormányhatározat”-ban megnevezett 400 millió forint keretösszegű
támogatásban részesüljön a 2016. évben (továbbiakban: fejlesztés II. ütem 1./2 része),
valamint a határozat mellékletében szereplő támogatási szerződés tervezetet elfogadta,
és felhatalmazta a polgármestert a támogatási szerződés tervezet aláírására és az
ahhoz szükséges döntések meghozatalára. A támogatási szerződés aláírása nem történt
meg, mivel a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a támogatási szerződés tervezetét
módosította, tekintettel arra, hogy időközben „az egyes fejezetek közötti előirányzatátcsoportosításról” szóló 1787/2016 (XII. 17.) Korm. határozata Dunaújváros labdarúgó
sportlétesítmény-fejlesztése soron a 2016-ban rendelkezésre álló 400.000.000. Ft
átcsoportosítását rendelte el. A XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet terhére
végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások összegének visszapótlásáról szóló 1857/2016.
(XII. 27.) Korm. határozat arról döntött, hogy a visszapótlás részben vagy egészben
legkésőbb 2017. július 2-ig megtörténhet. Ezen indokok alapján Dunaújváros Megyei
Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával a 704/2016.(XI.17.) határozat 3-5. pontját
hatályon kívül helyezi.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja azt a célt, hogy a „Dunaújváros
Labdarúgó Sportlétesítmény fejlesztésére a „Magyarország 2017. évi központi
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény”-ben meghatározott 500 millió forint
keretösszegű forrás irányul a 2017. évben és elfogadja azt, hogy Dunaújváros Megyei
Jogú Város Önkormányzata, mint Kedvezményezett 500 millió forint keretösszegű
támogatásban részesüljön ( továbbiakban: fejlesztés II. ütem 1./2 rész), valamint a jelen
határozat 1. számú mellékletében szereplő támogatási szerződés tervezetet elfogadja,
az abban foglaltakkal egyetért és tudomásul veszi, hogy a tranzakciós illeték és kincstári
díjköltség levonása után a fejlesztésre fordítható forrás összege 498.256.000 Ft.
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 2. pontban
elfogadott támogatási szerződés aláírására és ahhoz szükséges döntések meghozatalára.
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy
utólagos tájékoztatási kötelezettséggel tartozik a Közgyűlés felé.

Felelős:

- a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője
a vagyonkezelési osztály vezetője
a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője

a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő:

2017. június 30.

5. A 2. pontban meghatározott célkitűzés a Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2017. évi költségvetésről és végrehajtásának szabályairól szóló rendelet
7a melléklet 23. pont 4. feladat sorában a „Dunaújváros Labdarúgó Stadion beruházási
költség (2017) II. ütem 2. rész” elnevezéssel szerepel, melyet indokolt a „Dunaújváros
Labdarúgó Stadion beruházási költség (2017) II. ütem 1. rész” elnevezésre módosítani.
Felelős:

- a költségvetés módosításáért:
a jegyző
- a költségvetés módosításában való közreműködésért:
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: a soron következő költségvetési rendelet módosításának időpontja.

Dunaújváros, 2017. március 02.

Hingyi László s.k.
a Gazdasági és Területfejlesztési
Bizottság elnöke

Pintér Attila s.k.
a Pénzügyi Bizottság elnöke

Izsák Máté s.k.
az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport
Bizottság elnöke

Cserni Béla s.k.
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és
Turisztikai Bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság elnöke

