
Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. április 19.

Javaslat a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. részére a Modern Városok Program-TOP
közfeladat ellátási szerződés alapján ellentételezésként átadott összeg

2017. IX-XII. időszaki elszámolásának elfogadására
és a 2017. évi ellentételezési keretösszeg megemelésére

Előadó: gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
pénzügyi bizottság elnöke

Előkészítő: Szabó Imre osztályvezető
Borka Ildikó pályázati koordinációs ügyintéző

Meghívott: Mádai Balázs ügyvezető, Vasmű u. 41. Irodaház Kft. , 2400 Dunaújváros, Vasmű u. 41.,
dvgzrt@dvgzrt.hu

Véleményező bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.04.17.
pénzügyi bizottság 2018.04.17.

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Önkormányzata közfeladat-ellátási szerződést kötött a
Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel a Modern Városok Program, valamint a TOP forrásból megvalósuló projektek
lebonyolítása érdekében. A szolgáltató benyújtotta 2017. IX-XII. időszaki elszámolását a folyósított előlegek
felhasználásáról, melynek elfogadása szükséges. Az elszámolás szerint további  6.703.720,- Ft + 775.849,-
Ft  költség-ellentételezés  fizetendő  a  2017.  évre  vonatkozóan.  A 2018.  évi  keretösszeg  megállapítása
különálló előterjesztés tárgya.

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

Iktatószám: 1617 - 7/2018.

Ügyintéző neve: Borka Ildikó Ügyintéző telefonszáma: 25/544-160

Igazgató/osztályvezető aláírása: Szabó Imre s.k.
Ügyintéző aláírása: Borka Ildikó s.k.

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: 2018.04.13. Ellenőrzés dátuma: 2018.04.13.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos s.k.
Leadás dátuma: 2018.04.13. Ellenőrzés dátuma: 2018.04.13.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés
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Egyéb megjegyzések: A Vasmű u. 41. Irodaház Kft. pályázati közfeladat ellátási szerződését érintő két előterjesztés 
összefügg, sorrend: 2017. IX-XII. Időszak, majd 2018. évi.
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Javaslat a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. részére a Modern Városok Program-TOP közfeladat ellátási
szerződés alapján ellentételezésként átadott összeg 2017. IX-XII. időszaki elszámolásának

elfogadására és a 2017. évi ellentételezési keretösszeg megemelésére

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros MJV Közgyűlése 516/2016.  (VIII.11.)  határozata értelmében Dunaújváros MJV Önkor-
mányzata  a  Modern  Város  Program,  valamint  a  Terület-  és  Településfejlesztési  Operatív  Program
(TOP) forrásból megvalósuló projektek lebonyolítása érdekében közfeladat ellátási szerződést kötött a
Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel (a továbbiakban: Vasmű u. 41. Kft). 
Szerződéskötés:  2016.09.01.,  I-II.  módosítás  egységes  szerkezetben:  2017.09.12.,  III.  módosítás:
2017. november 21. (2. melléklet)

Az ellentételezés előlegigénylésekkel és utólagos elszámolásokkal történik. Az egyes években ter-
vezett keretösszegek az érintett nyertes és várhatóan pozitív támogatási döntésben részesülő projek-
tek költségvetése, a projektekben ellátandó tevékenységek alapján kerülnek meghatározásra.

A közgyűlési döntések alapján veszteség-ellentételezésként meghatározott keretösszegek a követke-
zőképpen alakultak:

Érintett időszak
Jóváhagyott
Keretösszeg

 Pénzügyi teljesí-
tés éve

Kifizetett összeg
(Ft)

2016 23 000 000 2016 9 146 687
 2016  2017 13 853 313
2017 15 269 000 2017 14 936 000
 2017 40 000 000 2017 40 000 000

  78 269 000  77 936 000

  

Felhasználható ke-
retösszeg (áthúzó-
dó 2017. évi elő-
irányzat) 333 000

A 2016. évi költségvetés terhére elkülönített összeg: 9.146.687,- Ft (a terv adat 23.000.000,- Ft volt,
azaz a 2017 évre áthúzó előirányzatként 13.853.313,- Ft szerepelt)
2017. évi költségvetés terhére elkülönített összeg: 69.122.313,-, ennek bontása: 
29.122.313,- Ft (tervszám: 15.269.000 – Ft + áthúzódó 13.853.313,- Ft), valamint 40.000.000,- Ft jóvá-
hagyása és folyósítása történt meg a 739/2017. (XI.16.) határozat alapján.

A szerződés 10. pontja szerint a szolgáltató minden év március 28-áig köteles az előző évi veszteség-
kiegyenlítésről / ellentételezésről elszámolni. 
A  szolgáltató  megküldte  önkormányzatunk  részére  a  részére  ellentételezésére  átadott  összeg
felhasználásáról  szóló  elszámolást,  mely  az  előterjesztés  1.  mellékletében olvasható.  Összesen
további 7.479.569,- Ft költség ellentételezés fizetendő.

Dunaújváros Megyei Jogú Város 2018. évi költségvetési rendelet 5. melléklet 23.4. Modern Városok
Program/ 5. Egyéb kiadások soron rendelkezésre álló összeg 333.000,- Ft, így az ellentételezési ösz-
szeg fedezetére további 7.146.569,- Ft forrás biztosítása szükséges, ennek javasolt fedezete
az 5. melléklet 5.b. melléklet 25. Felhalmozási tartalékok/25.1 Pályázati tevékenység, felkészítés, ön-
rész tartalék előirányzat sor (összesen 7.479.569,- Ft)

A szolgáltató benyújtotta 2017. IX-XII. időszaki elszámolását a folyósított előlegek felhasználásáról, melynek
elfogadása szükséges. Az elszámolás szerint további 6.703.720,- Ft + 775.849,- Ft, azaz összesen 7 479
569,-  Ft  költség-ellentételezés  fizetendő  a  2017.  évre  vonatkozóan,  ebből  333.000,-  rendelkezésre  áll
áthúzódó előirányzat sorból.

3



Jelen előterjesztés határozati javaslata a Vasmű u. 41. Kft részére közfeladat ellátási szerződés
keretében  ellátott  feladatok  ellentételezésére  az  önkormányzat  költségvetésében  2017.  évre
meghatározott összeg 7.146.569,- Ft-tal történő kiegészítésére irányul.
A  2018.  évi  keretösszeg  megállapítása  és  a  közfeladat  ellátási  szerződés-módosítása  (melyben
értelemszerűen megjelenik mindkét időszak) egy különálló előterjesztés tárgya.

Jelen előterjesztést  a  gazdasági  és területfejlesztési  bizottság,  a pénzügyi  bizottság 2018.04.17-ei
rendkívüli ülésén tárgyalja. Mivel a közgyűlési postázás megelőzi a bizottsági ülések napját, a bizottsá-
gok véleményét azok elnökei a közgyűlésen szóban ismertetik.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a közgyűlés elé:

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…../2018. (IV.19.) határozata

a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. részére a Modern Városok Program-TOP közfeladat ellátási
szerződés alapján ellentételezésként átadott összeg 2017. IX-XII. időszaki elszámolásának

elfogadására és a 2017. évi ellentételezési keretösszeg megemelésére

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel 2016.
szeptember  1-jén  megkötött,  és  2017.  szeptember  12-én,  valamint  2017.  november  21-én
módosított közfeladat ellátási szerződésben rögzített feladatok ellátása ellentételezésére átadott
pénzösszegről történő, 2017. IX-XII. hónap időszakra vonatkozó elszámolását.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  hozzájárul  jelen  határozat  1.  pontjában
meghatározott szerződésben rögzített feladatok ellátása ellentételezésére meghatározott 2017.
évi ellentételezési keretösszeg megemeléséhez, valamint ennek értelmében jelen határozat 1.
pontjában megjelölt szerződés 6. pontjának módosításához.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  jelen  határozat  1.  pontjában  meghatározott
szerződésben rögzített keretösszeg növelésére  7.146.569,- Ft-ot biztosít  Dunaújváros Megyei
Jogú  Város  Önkormányzata  2018.  évi  költségvetése  5.  melléklet  23.4.  Modern  Városok
Program/  5.  Egyéb  kiadások  során  átcsoportosítás  útján  az  5.  melléklet  5.b.  melléklet  25.
Felhalmozási tartalékok/25.1 Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész tartalék sor terhére.

 Felelős:    - a határozat végrehajtásáért:   a polgármester
- a határozat végrehajtásában történő közreműködésért:
 a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
- a határozat közléséért: 
  a polgármester

Határidő: 2018. április 30.

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  jelen  határozat  2.
pontjában  meghatározott kötelezettségvállalás  fedezetét  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkor mányzatának  2018.  évi  költségvetés  módosításakor  vegye  figyelembe,  valamint  a
kötelezett ségvállalás nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendőket végezze el.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért
a jegyző

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

      - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért:
                 a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 

Határidő:    - a 2018. évi költségvetés soron következő módosításának 
időpontja
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- a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére:
a szerződés aláírásával egy időben

Dunaújváros, 2018. április 19.

Hingyi László s. k.
Gazdasági és területfejlesztési bizottság

elnöke

Pintér Attila sk.
a pénzügyi bizottság elnöke
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