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A  napirendi  pont  rövid  tartalma: Dunaújváros  MJV  Közgyűlése  a  502/2017.  (VII.13.)
határozatával  döntött  arról,  hogy  a  határozatban  foglalt  sportszervezetek  milyen  mértékű
létesítményhasználati  díj-támogatást  kapnak.  A Dunaferr  SE  mindösszesen  28.550.000,-  Ft-ot
nyert el pályázaton. Pályázatában megbontotta a fent jelzett összeget, hogy látható legyen mely
szakosztály, milyen mértékű támogatást kér. A röplabda sport Tao körbe kerülésével és a látvány-
csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás
elszámolásának  és  ellenőrzésének,  valamint  visszafizetésének  szabályairól  szóló  107/2011.
(VI.30.)  Korm.  rendelet  módosítása miatt  szükségessé vált,  hogy a hivatásos sportszervezetet
elválasszák  az  utánpótlás  sporttól,  ennek  okán  létrehozta  a  Dunaferr  SE  a  DSE  Röplabda
Akadémia  Nkft.-t.  Így  a  röplabdára  jutó  teremhasználatot  a  Sportegyesület  átengedné  az  új
gazdasági társaság részére.
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Javaslat 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 502/2017. (VI.27.) határozata módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros  MJV  Közgyűlése  az  502/2017.  (VII.13.)  határozatával  döntött  arról,  hogy  a
határozatban  foglalt  sportszervezetek  milyen  mértékű  létesítményhasználati  díj-támogatást
kapnak.  A  Dunaferr  SE  mindösszesen  28.550.000,-  Ft-ot  nyert  el  pályázaton.  Pályázatában
megbontotta  a  fent  jelzett  összeget,  hogy  látható  legyen  mely  szakosztály,  milyen  mértékű
támogatást  kér.  A röplabda  sport  Tao körbe  kerülésével  és  a  látvány-csapatsport  támogatását
biztosító  támogatási  igazolás  kiállításáról,  felhasználásáról,  a  támogatás  elszámolásának  és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló  107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet
módosítása miatt szükségessé vált, hogy a hivatásos sportszervezetet elválasszák az utánpótlás
sporttól, ennek okán létrehozta a Dunaferr SE a DSE Röplabda Akadémia Nkft.-t. Így a röplabdára
jutó  teremhasználatot  a  Sportegyesület  átengedné  az  új  gazdasági  társaság  részére.  (az
előterjesztés 1. számú melléklete: közgyűlési határozat; az előterjesztés 2. számú melléklete:
kérelem)

A Dunaferr SE a korábbiakban (az előterjesztés 3. számú melléklete) 2017. 08. 01. - 2017. 12.
31. időszakra vonatkozóan a röplabda szakosztály részére 11.200.000,- Ft létesítményhasználati
díjra pályázott.

Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2016.  (I.22.)  önkormányzati
rendelete alapján pályázatot hirdetett a sportszervezetek létesítmény bérleti díjának támogatására.

A rendelet 1. §-a szabályozza a személyi hatályt:
„1. § A rendelet személyi hatálya kiterjed Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén

működő,  az  egyesülési  jogról,  a  közhasznú  jogállásról,  valamint  a  civil  szervezetek
működéséről  és  támogatásáról  szóló  2011.  évi  CLXXV.  törvény  előírásainak  megfelelő
dunaújvárosi  székhellyel  nyilvántartásba  vett  sportegyesületre,  sportvállalkozásra,
sportszövetségre  és  szabadidő  szervezéssel  foglalkozó  valamennyi  sportszervezetre  (a
továbbiakban:  sportszervezet),  köznevelési  rendszer intézményeire (a továbbiakban együtt:
kedvezményezett).”

Továbbá a rendelet 2. §-a szabályozza a tárgyi hatályt:
„2.§  A  rendelet  tárgyi  hatálya  kiterjed  a  sporttámogatás  felhasználását  biztosító  alábbi
létesítményekre: 

a) Dunaújvárosi Jégcsarnok: Dunaújváros, Eszperantó u. 6. (Hrsz: 316/4), alapterülete: 1ha
0481 m2 (Jégcsarnok épületeinek teljes területe: 6274 m2),

b) Tornacsarnok és udvar, egyéb épületek (klubház és szálló és étterem) –  Dunaújváros,
Eszperantó u. 6. (Hrsz: 316/1), alapterülete: 8034 m2

c) Sporttelep (futballstadion és kiszolgáló) –  Dunaújváros, Eszperantó u. 6. (Hrsz: 316/2),
alapterülete: 4 ha 2946 m2, és 

d)  Sportcsarnok  (kézilabdacsarnok)  –  Dunaújváros,  Eszperantó  u.  6.  (Hrsz:  316/5).
alapterülete: 7910 m2.”

A rendelet 2. számú mellékletében csatolt pályázatokat az önkormányzat által kibocsátott adatlap
pontos  kitöltésével  és  a  mellékletek  csatolásával  2017.  június  10-ig  lehetett  benyújtani  az
előkészítő osztály munkatársaihoz.

A rendelet 2. számú mellékletében csatolt pályázatokat az önkormányzat által kibocsátott adatlap
pontos  kitöltésével  és  a  mellékletek  csatolásával  2017.  június  10-ig  lehetett  benyújtani  az
előkészítő osztály munkatársaihoz.

A  rendelet  6.  §-a  kimondja,  hogy  a  tárgyi  hatályként  jelzett  sportingatlanok  bérleti  díja



megfizetéséhez biztosított támogatást közvetlenül az üzemeltetőnek utalja át az önkormányzat az
európai  uniós  versenyjogi  értelemben  vett  állami  támogatásokkal  kapcsolatos  eljárásról  és  a
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet a Miniszterelnökség által
működtetett  Támogatásokat  Vizsgáló  Iroda  által  előzetesen  felülvizsgált  céltámogatási
szerződésbe  foglalt  engedményezés  alapján,  havi  bontásban,  az  Üzemeltető  által  kiállított
teljesítésigazolásnak megfelelő összegben.

A  sportszervezetnek  a  rendelet  7.  §-a  (1)  bekezdésében  felsoroltakat  kellett  csatolnia  a
pályázatához:
„7. § (1) A sportszervezetek részére a pályázathoz csatolni kell az alábbiakat:

a) a megpályázott időszakra vonatkozó tételes költségvetést bevételi és kiadási tételek
feltüntetésével,

b) a helyi önkormányzati adóhatóság által kiállított hatósági bizonyítványt, továbbá a NAV által
kibocsátott nemleges adóigazolást,

c) igazolást arról, hogy nincs folyamatban a pályázóval szembe tartozás rendezésére, a
sportszervezet megszüntetésére, törlésére irányuló eljárás,

d)  a szervezet bejegyzését igazoló dokumentumot,

e) nyilatkozatot arról, hogy a pályázó rendezvényein Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzatát támogatóként tünteti fel, 

f) a létesítmény használatára vonatkozó érvényes bérleti szerződést,
g) nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami

támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási  térképről szóló 37/2011.
(III.22.) Korm. Rendelet hatálya alá tartozó támogatást (de minimis) az előző három évben
összesen mennyit kapott a pályázó, és 

h) a Közgyűlés által nyújtott támogatás felhasználásáról szóló részletes beszámolónak minősülő
az üzemeltető által az 5. § szerint kiadott teljesítésigazolást. ”

Fentiekben leírtak szerint a sportszervezeteknek pályázatot kellett benyújtani. 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításával a röplabda
bekerült  a  látványsportágak  körébe,  továbbá  a  a  látvány-csapatsport  támogatását  biztosító
támogatási  igazolás  kiállításáról,  felhasználásáról,  a  támogatás  elszámolásának  és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló  107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet
módosítása miatt szükségessé vált, hogy a hivatásos sportszervezetet elválasszák az utánpótlás
sporttól, ennek okán létrehozta a Dunaferr SE a DSE Röplabda Akadémia Nkft.-t, az Alapító Okirat
2017.  július  01-én  jött  létre,  ennek  okán  a  gazdasági  társaság  nem  tudott  pályázni  a
teremhasználatra. (az előterjesztés 4. számú melléklete: Alapító Okirat)

Az előterjesztést megtárgyalta a gazdasági és területfejlesztési bizottság, az oktatási, kulturális,
ifjúsági és sportbizottság, és az ügyrendi, jogi és igazgatási bizottság.

A bizottságok véleményét a bizottságok elnökei szóban ismertetik a közgyűlésen.

Tisztelt Közgyűlés!
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…./2017. (VI.15.) határozata
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 502/2017. (VI.27.) határozata módosítására

1. Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlése az 502/2017. (VI.27.) határozatát az alábbiakra



módosítja:
„1.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  1/2016.  (I.22.)  önkormányzati  rendelet
értelmében, a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2013. (I.24.) határozata alapján
közzétett Pályázati eljárást érvényesnek és eredményesnek, az alábbi sportszervezetet nyertes
pályázónak nyilvánítja, és az alábbi költségvetési támogatásban részesíti a 2017. augusztus 01. és
2017. december 31. közötti időszakra vonatkozó sportlétesítmények bérleti díjának támogatására
vonatkozóan,  azzal  hogy  az államháztartásról  szóló  törvény  végrehajtásáról  szóló  368/2011.
(XII.31.)  Korm.  rendelet  76.  § (1)  alapján  nem  adható  ki  támogatói  okirat  és  nem  köthető
támogatási szerződés azzal, aki a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007.
évi CLXXXI. törvény 6. §-a alapján nem részesíthető költségvetési támogatásban, nem felel meg
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdése szerinti feltételeknek:

Sportszervezet neve Pályázati időszak Támogatási összeg (Bruttó)

Dunaferr Sportegyesület 2017.08.01.-2017.12.31. 17.350.000,- Ft

Dunaújvárosi  Sárkányok
Kosárlabda Sportegyesület

2017.08.01.-2017.12.31. 4.000.000,- Ft

Dunaújvárosi Kohász 
Labdarúgó Öregfiúk 
Egyesület

2017.08.01.-2017.12.31. 1.125.000,- Ft

Dunaújvárosi Egyetem Diák 
Sportegyesület

2017.08.01.-2017.12.31. 4.934.369,- Ft

Újvárosi  Hokillák
Sportegyesület

2017.08.01.-2017.12.31. 3.749.463,- Ft

Danubius KSE 2017.08.01.-2017.12.31. 7.000.000,- Ft

Dunaújvárosi Atlétikai Club 2017.08.01.-2017.12.31. 4.845.600,- Ft

Titán Sportegyesület 2017.08.01.-2017.12.31. 3.280.000,- Ft

Dunaújvárosi Jégkorong Kft. 2017.08.01.-2017.12.31. 37.353.000,- Ft

Angels Női Jégkorong 
Sportegyesület

2017.08.01.-2017.12.31. 2.624.550,- Ft

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a határozat 1.
mellékletét  képező  minta  alapján,  a  nyertes  pályázóval  kötendő  Támogatási
szerződéstervezet aláírására azt 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  Miniszter  által  kiadott  nyilatkozat  szerint  a
szerződésben nyújtandó támogatás nem minősül állami támogatásnak, vagy a bejelentett
támogatási tervezet a csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek vagy
a  csoportmentességi  rendeletek  hatálya  alá  tartozó  állami  támogatásnak  minősül.  A
polgármester  felhatalmazása  kiterjed  a  szerződéstervezetnek  a  Miniszter  módosítási,
kiegészítési javaslatait is magában foglaló szerződés aláírására.

Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért:
                a polgármester 
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért:
                a vagyonkezelési osztályvezető
Határidő:  - a határozat közlésére: 2017. július 07.
                - a határozat végrehajtására: a Miniszterelnökség Támogatásokat
                  Vizsgáló Iroda előzetes felülvizsgálata eredményeként kiadott
                  nyilatkozatát követő 30 napon belül

3.) Dunaújváros  Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen a
költségvetési támogatások jogszabályokban meghatározott tartalma közzétételéről a



közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján és az ott meghatározott helyeken,
valamint az önkormányzat internetes honlapján.

Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért:
                a jegyző
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért:
                a jogi igazgatóság igazgatója
Határidő: - a határozat közlésére: 2017. július 07.

                          - a határozat végrehajtására: 2017. július 31.”

II. HATÁROZATI  JAVASLAT 
Dunaújváros   Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének   

......./2017.   (VI.27.)     határozata   
a létesítmény bérleti díj támogatás nyújtásáról a DSE Röplabda Akadémia Nkft. részére 

1.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  tudomásul  veszi,  hogy  a  DSE  Röplabda
Akadémia Nkft. 2017. július 01-i megalakulása miatt nem tudott az 1/2016. (I.22.) önkormányzati
rendeletnek megfelelően pályázatot benyújtani létesítményhasználatra, és az alábbi költségvetési
támogatásban részesíti a 2017. augusztus 01. és 2017. december 31. közötti időszakra vonatkozó
sportlétesítmények  bérleti  díjának  támogatására  vonatkozóan,  azzal  hogy  az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról  szóló  368/2011.  (XII.  31.)  Korm.  rendelet  76.  § (1)  alapján nem
adható ki támogatói okirat és nem köthető támogatási szerződés azzal, aki a közpénzekből nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-a alapján nem részesíthető
költségvetési támogatásban, nem felel meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50.
§ (1) bekezdése szerinti feltételeknek:

Sportszervezet neve Pályázati időszak Támogatási összeg (Bruttó)

DSE  Röplabda
Akadémia Nkft.

2017.08.01.-2017.12.31. 11.200.000,- Ft

2.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert  a  határozat  1.
mellékletét  képező minta alapján,  a nyertes pályázóval  kötendő  Támogatási szerződéstervezet
aláírására azt 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  Miniszter  által  kiadott  nyilatkozat  szerint  a  szerződésben  nyújtandó  támogatás  nem
minősül  állami  támogatásnak,  vagy  a  bejelentett  támogatási  tervezet  a  csekély  összegű
támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek vagy a csoportmentességi rendeletek hatálya alá
tartozó  állami  támogatásnak  minősül.  A  polgármester  felhatalmazása  kiterjed  a
szerződéstervezetnek  a  Miniszter  módosítási,  kiegészítési  javaslatait  is  magában  foglaló
szerződés aláírására.

Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért:
                a polgármester 
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért:
              - a vagyonkezelési osztályvezető
Határidő:  - a határozat közlésére: 2017. augusztus 15.
          -  a  határozat  végrehajtására:  a  Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Iroda
előzetes felülvizsgálata eredményeként kiadott nyilatkozatát követő 30 napon belül

3.) Dunaújváros  Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen a
költségvetési támogatások jogszabályokban meghatározott tartalma közzétételéről a közpénzekből
nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény, a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény alapján és az ott meghatározott helyeken, valamint az önkormányzat internetes



honlapján.

Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért:
                a jegyző
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért:
                a Jogi Igazgatóság igazgatója
Határidő: - a határozat közlésére: 2017. augusztus 15.
                 - a határozat végrehajtására: 2017. augusztus 31.

Dunaújváros, 2017. július 13.

                   Hingyi László s.k.                                               Pintér Attila s.k.
a gazdasági és területfejlesztési                                  a pénzügyi bizottság elnöke

          bizottság elnöke

Izsák Máté s.k.
az oktatási, kulturális, ifjúsági és

sportbizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

elnöke


