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Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 07. 13.

Javaslat a DKKA Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft.  kérelmére TAO
vissza nem térítendő pályázati önrész biztosítására – sportfejlesztési program, működési
költségek 

El  őadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke

El  őkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető
Dr. Kaja Edit ügyintéző

Meghívott:: Szemenyei István ügyvezető DKKA Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia
                     2400 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/a.
                   
Véleményez  ő bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.07.13.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.07.13.
pénzügyi bizottság 2017.07.13.
az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság         2017.07.13.

A napirendi  pont  rövid  tartalma: A DKKA Dunaújvárosi  Kohász  Kézilabda  Akadémia  Nkft.
kérelmemmel  fordult  Dunaújváros  MJV  Önkormányzatához,  mely  szerint  a  2016/2017.  évben
megvalósítani  kívánt  sportfejlesztési  programjukhoz  szükséges  TAO  támogatás  önrészét  kérik
biztosítani önkormányzati forrásból (32.000.000- Ft).

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Vagyonkezelési Osztály Iktatószám: 11472/2017.
Ügyintéző neve: Dr. Kaja Edit Ügyintéző telefonszáma: 25/544-214
Ügyintéző aláírása: Igazgató/osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:  Dudás Pálné s.k.
Leadás dátuma:2017.07.06. Ellenőrzés dátuma:2017.07.06.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr Petánszki Lajos s.k.
Leadás dátuma:2017.07.10. Ellenőrzés dátuma:2017.07.10.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt ülés
Egyéb megjegyzések:



Javaslat 
a DKKA Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. kérelmére TAO vissza

nem térítendő pályázati önrész biztosítására – sportfejlesztési program, működési
költségek 

Tisztelt Közgyűlés!

I. Előzmények:

A  DKKA  Dunaújvárosi  Kohász  Kézilabda  Akadémia  Nonprofit  Kft.  (a  továbbiakban:  DKKA)
kérelemmel (1. sz. melléklet) fordult Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatához annak
érdekében,  hogy  a  TAO  támogatás  segítségével  megvalósítsák  sportfejlesztési  programjukat,
melyhez a a Magyar Kézilabda Szövetség (ügyiratszám: ki/H01-04272/2016/MKSZ) határozatával
(2. sz. melléklet) támogatott.

Dunaújváros megyei Jogú Város Önkormányzatától az önrész biztosítását kérik.

A Tao pályázaton belül igényelt fejlesztés, tárgyi eszköz beszerzés:

Támogatás
jogcíme

Közvetlen
támogatás
összeg
(Ft)

Közreműködői
díj összege
(Ft)

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
hatósági
díj (Ft)

Támogatás
összesen
(Ft)

A  program
megvalósít
ásához
szükséges
önrész (Ft)

Elszámolandó
összeg
(Ft)

Személyi
jellegű
ráfordítások

6 340 875 130 740 65 370 6 536 985 6 536 985 13 008 600

Tárgyi
eszköz
beruházás,
felújítás
(előfinanszír
ozott  nem
ingatlan)

5 207 969 107 381 53 690 5 369 040 2 301 017 7 616 367

Utánpótlás-
nevelés
feladatainak
ellátása

203 494 509 4 195 763 2 097 882 209 778 154 23 309 795 231 000 067

Összesen: 215 043 353 4 433 884 2 216 942 221 694 179 32 147 797 251 625 034

A program  előfinanszírozott,  a  Tao  önrész  mindösszesen  (a  támogatási  összérték  15  %-a)
32.147.797.-Ft, melyből 32 millió forint biztosítását kérte az önkormányzattól a DKKA.

II. Releváns jogszabályok:

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao
tv.) 22/C. § alapján a látvány-csapatsport támogatása (a továbbiakban: támogatás) keretében
az adózó a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége tagjaként működő hivatásos
sportszervezet  részére nyújthat  támogatást  (juttatást).  A  támogatási  igazolást  a  támogatás
igénybevételére  jogosult  szervezet  kérelmére  a  látvány-csapatsport  országos  sportági
szakszövetsége állítja ki azt követően, hogy a támogatás igénybevételére jogosult szervezet
által  benyújtott,  a  támogatás  igénybevételének  feltételét  képező,  tervezett  támogatással
érintett  sportfejlesztési  programot  részben  vagy  egészben  jóváhagyta.  A  sportfejlesztési
program  jóváhagyása  során  vizsgálni  kell,  hogy  a  benyújtott  sportfejlesztési  program



megvalósítása összhangban van-e a szakági szövetség sportpolitikai érdekeivel, valamint azt,
hogy az miként illeszkedik a nemzetgazdaság érdekeihez, különös figyelemmel a hosszú távú
fenntarthatóság  követelményére.  A  támogatási  igazolás  a  sportfejlesztési  program
jóváhagyását  követően  arra  tekintet  nélkül  állítható  ki,  hogy  a  támogatás  elő-  vagy
utófinanszírozással valósul meg. 

A  látvány-csapatsport  támogatását  biztosító  támogatási  igazolás  kiállításáról,
felhasználásáról,  a  támogatás  elszámolásának  és  ellenőrzésének,  valamint
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet rendelkezik. 

„11. § (1) bek. A támogatás, valamint a sportfejlesztési program megvalósítását biztosító saját
forrás  összegének  felhasználásáról  történő  elszámolást  -  a  (2)  bekezdésben  foglaltakra  is
figyelemmel - minden évben,  a támogatási  időszak lezárultát  követő 30 napon belül,  az (5)
bekezdésben  foglaltak  szerint  záradékolt  számviteli  bizonylatokkal  alátámasztott  módon,
összesített  elszámolási  táblázattal  együttesen  kell  az  2.  §  (1)  bekezdés  1.  pontja  szerint
illetékes ellenőrző szervezethez benyújtani.”

„11.  §  (4)  bek.  A támogatott  szervezet  a  támogatási  időszakban  keletkezett  támogatásból,
valamint  a  sportfejlesztési  program  megvalósítását  biztosító  saját  forrás  összegéből
finanszírozott  költségekről,  ráfordításokról  kiállított  számlákkal,  illetve  más,  hitelt  érdemlő
számviteli  bizonylatokkal  -  a  (4a)  bekezdésben  meghatározott  kivétellel  -  tételesen  köteles
elszámolni.”

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 456/2015.  (VI.18.)  határozata (3. sz. melléklet)
alapján a DKKA Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. részére 30.000.000.-Ft
tagi kölcsönt, 605/2016. (IX.22.) (4. sz. melléklet) határozatával 40.000.000.-Ft. tagi kölcsönt és
547/2015. (IX.17.) (5. sz. melléklet) határozatával 40.000.000.-Ft tagi kölcsönt biztosított.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kölcsönök visszafizetésének határideje még nem járt le, mivel
azokat DMJV Közgyűlése 377/2017. (V.18.) (6. sz. melléklet) határozatával 2018. május 31-re
módosította.

Az előterjesztés tárgyalta az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság, a pénzügyi bizottság, a
gazdasági és területfejlesztési bizottság, valamint az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság.

A bizottságok véleményét a bizottsági elnökök szóban ismertetik a közgyűlésen.

Fentiek alapján az alábbi határozat javaslatot terjesztjük elfogadásra a Tisztelt Közgyűlés elé:

HATÁROZATI  JAVASLAT 
Dunaújváros   Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének   

.../2017.   (VII.13.)     határozata
a DKKA Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. kérelmére TAO vissza

nem térítendő pályázati önrész biztosítására – sportfejlesztési program, működési
költségek 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy  a DKKA Dunaújvárosi Kohász
Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI.
törvény (a továbbiakban: Tao tv.) 22/C. § szerinti látvány-csapatsport támogatást  sportfejlesztési
programjuk keretében igénybe vegye, személyi jellegű ráfordításokra, tárgyi eszköz beruházásra,
felújításra és utánpótlás nevelésre. A DKKA Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit
Kft. sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát és annak költségvetését a Magyar Kézilabda
Szövetség a be/SFP -04272/2016/MKSZ számú határozatával támogatta.
Jelen  pontban  meghatározott  személyi  jellegű  ráfordításokhoz,  eszközbeszerzéshez  és
működési  költségekhez  az  Önkormányzat  által  nyújtandó  Tao  önrész  összege
mindösszesen: 32.000.000- Ft (az összérték 15 %-a), melyet Dunaújváros Megyei Jogú Város
Közgyűlése  jelen  határozatával  támogat,  fedezetét  a  2017.  évi  költségvetés  5.a.  mellékletben
létrehozott  új,  13.10.  DKKA TAO önrész  elnevezésű  soron  az  5.b.  melléklet  24.3.  Intézményi



tartalék sorról biztosítja.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése annak ismeretében nyújtja a jelen határozat 1.
pontjában  meghatározott  Tao.  önrész  támogatást  a  DKKA  Dunaújvárosi  Kohász  Kézilabda
Akadémia  Nonprofit  Kft.-nek,  hogy  tudomással  bír  arról,  hogy  miszerint  a  DMJV  Közgyűlése
456/2015. (VI.18.) határozat alapján a DKKA Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit
Kft.  részére  nyújtott  a  30.000.000,-  Ft,  a  605/2016.  (IX.22.)  határozata  alapján  nyújtott
40.000.000.-Ft és az 547/2015. (IX.17.) határozata alapján nyújtott 40.000.000.-Ft tagi kölcsönök
visszafizetésére vonatkozó határidő még nem járt le.

3.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhatalmazza  a  polgármestert  a  határozat
mellékletét képező megállapodás aláírására.
       
Felelős  : a határozat végrehajtásáért:
                                        a polgármester

          a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
             az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

         a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért:
                                           a vagyonkezelési osztály vezetője             
                                      
Határidő: a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését követő 8 napon belül

           a megállapodás aláírására: a határozat közlését követő 30 napon belül           

4.  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  utasítja a jegyzőt, hogy az 1.  pontban foglalt
kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetés módosításakor vegye figyelembe, valamint felkéri a
polgármestert a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére. 

Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
a polgármester

   - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
a vagyonkezelési osztály vezetője

Felelős: - a költségvetés módosításáért: 
                       a jegyző 
             - a költségvetés módosításában való közreműködésért:

            a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője

Határidő:  a 2017. évi költségvetés módosításának időpontja
          

Dunaújváros, 2017. július 13.

            Izsák Máté s.k.         Hingyi László s.k.
az oktatási, kulturális, ifjúsági és  a gazdasági és tereprendezési bizottság elnöke
         sportbizottság elnöke

                Pintér Attila s.k. Tóth Kálmán s.k.
      a pénzügyi bizottság elnöke                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke


