
Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. február 15.

Javaslat Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztésének 2. üteme tárgyában
létrejött Támogatási Szerződés módosítására

Előadó: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,környezetvédelmiés turisztikaibizottság elnöke 

Előkészítő: Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály vezetője 
Hévízi Andrea településrendezési ügyintéző 

Meghívott:DVN Zrt., Sági Péter ügyvezető igazgató

Véleményező bizottságok:
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2018.02.13. rk.
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 2018.02.13. rk.
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 2018.02.13. rk.
Pénzügyi Bizottság 2018.02.13. rk.
Városüzemeltetési,Környezetvédelmiés TurisztikaiBizottság 2018.02.13. rk.

A napirendi pont rövid tartalma:Dunaújváros labdarúgó –sportlétesítmény fejlesztésének 2. ütemére
irányuló döntések meghozatala, a Polgármester felhatalmazása a fejlesztéssel kapcsolatos döntések
meghozatalára  és  a  Támogatási  Szerződés  módosítására,  a  hozzá  szükséges  dokumentumok
aláírására.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: 
Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály

Iktatószám:
87-18/2018

Ügyintéző neve: Hévízi Andrea
Ügyintéző aláírása:

                                 ………………………………..

Ügyintéző telefonszáma:    06-25-544-132
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 felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Dudás Pálné
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:……………………
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:……………………
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű / minősített

A tárgyalás módja:    Nyílt ülés/ Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:



Javaslat Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztésének 2. üteme tárgyában
létrejött Támogatási Szerződés módosítására

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 forrását500 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  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 2016-ban 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.  Az
előzményekből  következik,  hogy ebben az évben,  az  év elején a  DMJV közgyűlése
139/2017.(III.02.) határozatával ( előterjesztés 1. sz. melléklete) az 500 millió forintos
támogatásra  (továbbiakban:  II.  ütem 1/2.  része)  kötötte meg a  támogatási  szerződést,
melyből  a  fejlesztésre  fordítható  tényleges  forrás  összege  498.256.000  Ft
( előterjesztés 2. sz. melléklete). Akkori ígéret szerint júliusban lehetett volna a további
400  millió  forintos  támogatásra  szerződni  (továbbiakban:  II.  ütem  2./2  része)  egy
szerződésmódosítással vagy egy új szerződéskötéssel. 
Időközben az alábbi intézkedések történtek:
-  A  Magyarország  2017.  évi  központi  költségvetéséről  szóló  2016.  évi  XC.  törvény
(melyet  módosított  a 2017.  évi  LXXXVI.  tv.  10.§.(1)  1.melléklet  44-47.)  1.  melléklet  XVII.
fejezet 20. fejezeti kezelési előirányzatok 39. Alcímszám: Sportlétesítmények fejlesztése és
kezelése 43. Jogcímcsoportszám Dunaújváros labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 2017.
évi előirányzat Működési kiadás 51,8 millió Ft és Felhalmozási kiadás 448,2 millió Ft került,
összesen bruttó 500 millió forint.
- A kormány 2017. szeptember 25-én a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, tárgyéven túli kötelezettségvállalás
engedélyezéséről  és  egyes  kormányhatározatok  módosításáról  szóló 1707/2017.
(IX.25.) kormányhatározatában rendelkezik a 400 millió forint visszacsoportosításáról. 
- Ugyanakkor a  Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló  2017. évi C.
törvény  1.  melléklet  XVII.  fejezet  20.  fejezeti  kezelési  előirányzatok  39.  Alcímszám:
Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 43. Jogcímcsoportszám Dunaújváros labdarúgó
sportlétesítmény-fejlesztése  2018.  évi  előirányzat  Működési  kiadás  51,8  millió  Ft  és
Felhalmozási kiadás 448,2 millió Ft került, összesen bruttó 500 millió forint, mely2018. 01.01.
lép hatályba. Az erre vonatkozó támogatásról szóló szerződés a következő évben kerülhet
megkötésre.
- 2017. júliusa óta több egyeztetés történt a 400 millió Ft-os támogatásra vonatkozóan. Fő
cél az volt, hogy ne külön szerződés kerüljön megkötésre a 2017. évben biztosított 400 millió
forintos támogatásra és a 2016. évben biztosított 500 millió forintos támogatásra, hanem a
vonatkozó szerződés módosításával a projektet egy egészként lehessen kezelni.
A szerződés módosítása alapján az 500 millió  forintos támogatás kiegészült  a 400 millió



forintos támogatással, így egyben lehet kezelni a projektet. DMJV közgyűlése /2017. (XII.)
határozatával  elfogadta  a  Támogatási  Szerződés  1.  sz.  módosítását.  A  támogatási
Szerződés 1. számú módosítása 2017. december 29-én aláírásra került.

b, Jelen előterjesztés:
A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. számú
melléklet  XVII.  Nemzeti  Fejlesztési  Minisztérium  fejezetének  20  cím  39  alcím  43
jogcímcsoport  a  Dunaújváros  labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése fejezeti  kezelésű
előirányzat terhére (ÁHT azonosító szám: 358617) vissza nem térítendő támogatást (a
továbbiakban:  Támogatás)  nyújt  Támogató  1.396.512.000  Ft,  azaz  egymilliárd-
háromszázkilencvenhatmillió-ötszáztizenkettőezer  forint  összegben,  így  az  1.  számú
szerződés  módosításban  szereplő  mintegy  br.  400.000.000,-Ft+  br.  498.256.000  Ft=
br.898.256.000,-Ft-ra még a 2018. évi forrása 500.000.000,- Ft támogatás kerül. Ez a
támogatási összeg szintén a tranzakciós illetékkel terhelt, így 498.256.000,-Ft-al nő
a 2017. évi támogatási forrás. Így a beruházásra mindösszesen br. 1.396.512.000,-
Ft áll rendelkezésre jelen 2. számú támogatási szerződés módosításával.

Bizottsági vélemények:

AzÜgyrendi,  Igazgatási  és  Jogi  Bizottság,  aGazdaságiésTerületfejlesztésiBizottság,  az
Oktatási,  Kulturális,  Ifjúsági  és  Sport  Bizottság,  a  Pénzügyi  Bizottság,  a
Városüzemeltetési,Környezetvédelmiés TurisztikaiBizottság az előterjesztést 2018.  február
13-ai rendkívüli üléséntárgyalja és a bizottságok elnökei a véleményüket szóban ismertetik.

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elfogadásra.

Az előterjesztés mellékletei:

1. sz. melléklet: 864/2017.(XII.21.) KH

2. sz. melléklet: Támogatási Szerződés 1. számú módosítása ( 2017. 12. 29.)



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…../2018. (II.15.) határozata

Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztésének 2. üteme tárgyában
létrejött Támogatási Szerződés módosításáról

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  864/2017.  (XII.21.)  határozata
alapján  a  Dunaújváros  labdarúgó-sportlétesítmény  fejlesztése  tárgyában  a  2017.
december 29-én megkötött Támogatási Szerződést Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata  és  a  Nemzeti  Fejlesztési  Minisztérium módosította.  A módosítás
alapján a támogatási keretösszeg, mely ténylegesen a fejlesztésre fordítható forrás
összege, 898.256.000,-Ft.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tudomással bír arról és elfogadja
azt a célt, hogy a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C.
törvény 1. számú melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetének 20 cím 39
alcím 43 jogcímcsoport  a  Dunaújváros  labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése fejezeti
kezelésű  előirányzat  terhére  (ÁHT  azonosító  szám:  358617)  vissza  nem  térítendő
támogatásban (a továbbiakban: Támogatás) részesüljön mindösszesen 1.396.512.000
Ft, azaz egymilliárd-háromszázkilencvenhatmillió-ötszáztizenkettőezer forint összegben,
mely magában foglalja az 1. pontban meghatározott támogatási összeget is.

3.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  tudomásul  bír  arról,  hogy  a
Támogatási  Szerződés 2.  sz.  módosítás 2.  alcím 2.3.  pontja  szerint  a  támogatás
lehívási kérelemének átfutási ideje végett 200.000.000,- Ft támogatási összeg utólag
hívható  le,  ezért  ezt  az  összegetaz  önkormányzatnak  saját  forrásból  meg  kell
előlegeznie.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata mint Kedvezményezett a jelen
határozat mellékletét képező Támogatási Szerződés 2. számú módosításával egyet
ért és abban foglaltakat tudomásul veszi.

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 4.
pontban elfogadott támogatási szerződés módosítás aláírására és ahhoz szükséges
döntések meghozatalára.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő: 2018. március 14.

6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 3. pontban
nevezett  200.000.000,-Ft  önkormányzati  saját  forrást,  valaminta  2.  és  4.  pontban
meghatározott célkitűzés költségvetési kihatását a Dunaújváros Megyei Jogú Város



Önkormányzata  2018.  évi  költségvetésről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló
rendeletébe építse be.

Felelős: - a költségvetés módosításáért:
a jegyző

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

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja.

Dunaújváros, 2018. február 15.

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,Környezetvédelmiés

TurisztikaiBizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
azÜgyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság elnöke
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