
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018.08.09.

Javaslat a TOP-6.6.2-15-DU1-2016-00001 “Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése,
fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó gépjármű beszerzés nem elszámolható költségeinek saját

forrásból való finanszírozása

El  őadó: a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

El  őkészítő: Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető
Rauth Tekla pályázati koordinációs ügyintéző

Meghívott:

Véleményez  ő bizottságok:
pénzügyi bizottság 2018.08. ...
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.08. ...
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018.08. ...

A napirendi pont rövid tartalma: 

A  TOP-6.6.2-15-DU1-2016-00001  számú  “Szociális  alapszolgáltatások  infrastuktúrájának  bővítése,
fejlesztése”  című  projekt  projektfejlesztési  szakaszt  lezáró  6.sz.  módosítás  kérelemhez  a  Magyar
Államkincstár  a  projektben  beszerzendő  gépjárművel  kapcsolatban  összesen  243.500,-  Ft-ot  nem
elszámolható  tételnek  minősített.  Az  előterjesztés  ezen  összeg  saját  forrásként  való  vállalásának
elfogadására irányul. 

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

Iktatószám: 14363-5./2018.

Ügyintéző neve: Rauth Tekla Ügyintéző telefonszáma:25/544-192
Ügyintéző aláírása: Rauth Tekla sk. Osztályvezető aláírása: Szabó Imre sk.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: Rontó Mónika sk.
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: 2018.08.02.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: Szekeres Réka sk.
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: 2018.08.02.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos sk. 
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: 2018.08.01.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszer  ű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT

Javaslat a TOP-6.6.2-15-DU1-2016-00001 “Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése,
fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó gépjármű beszerzés nem elszámolható költségeinek saját

forrásból való finanszírozása

Tisztelt Közgyűlés!

A  TOP-6.6.2-15-DU1-2016-00001  “Szociális  alapszolgáltatások  infrastruktúrájának  bővítése,

fejlesztése” című pályázat során 2018.06.15-én Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata

szerződést kötött a Procar Kft.-vel egy VW T6 kombi HT 2.0TDI SCR BMT ICE típusú gépjármű

adásvételére. A gépjármű vételára összesen 9.666.700,- Ft, regisztrációs adója 135.000,- Ft, illetve

forgalomba helyezése 108.500,- Ft, így a mindösszesen fizetendő összeg 9.910.200,- Ft.  

A  Magyar  Államkincstár  2018.07.24-én  tisztázó  kérdésben  jelezte  (1.sz.  melléklet)  a  tárgyi

projektben beszerzendő kisbusszal kapcsolatban, hogy 135.000,- Ft regisztrációs adót, valamint

108.500,- Ft forgalomba helyezési költséget, tehát mindösszesen 243.500,- Ft nem elszámolható

költséget állapított meg. A tisztázó kérdésre adott határidő 2018.07.27- én lejárt, így szükségessé

vált ezen összeg saját forrásból való finanszírozásának vállalása, mely a mellékletként szereplő

nyilatkozatban megtörtént. 

A pályázatban nem elszámolható összeg biztosítására a „5.melléklet/23.3. TOP Programok” című

költségvetési  sor  ad  lehetőséget,  melyről  teljesíthető  a  regisztrációs  adó,  illetve  a  forgalomba

helyezési költség, azaz a 243.500,- Ft rendezése a Procar Kft. felé. 

Bizottsági vélemények:
Jelen előterjesztést  a  pénzügyi  bizottság,  a  gazdasági  és területfejlesztési  bizottság,  illetve az
ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  2018.08.07.-i  rendkívüli  ülésén  tárgyalja  és  véleményét
szóban ismerteti. 

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Közgyűlés elé elfogadásra.

Mellékletek: 

1.sz. Melléklet: Magyar Államkincstártól érkezett e-mail
2.sz. Melléklet: Adásvételi szerződés
3.sz. Melléklet: Nyilatkozat



HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…  ./2018. (VIII.09.) határozata

 a TOP-6.6.2-15-DU1-2016-00001 “Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése,
fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó gépjármű beszerzés nem elszámolható

költségeinek saját forrásból való finanszírozása

1.) A TOP-6.6.2.-15-DU1-2016-00001 projekt kapcsán a Procar Kft. és Dunaújváros Megyei Jogú
Város Önkormányzata között létrejött adásvételi szerződés 1.2.1. pontja szerinti gépjármű vételár,
azaz 9.666.700,- Ft, míg az 1.2.2. pontjában foglalt 135.000,- Ft regisztrációs adó, illetve a 1.2.3.
pontjában  rögzített  108.500,-  Ft  forgalomba  helyezési  költség,  tehát  összesen  9.910.200,-  Ft
fizetendő összeg szerepel. 

2.) A Magyar Államkincstár a TOP-6.6.2-15-DU1-2016-00001 projektben beszerzendő kisbusszal
kapcsolatban  135.000,-  Ft  regisztrációs  adót,  valamint  108.500,-  Ft  forgalomba  helyezési
költséget, tehát mindösszesen 243.500,- Ft nem elszámolható költséget állapított meg. Így a teljes
vételárból,   vagyis  a  9.910.200,-  Ft-ból,  csak  9.666.700,-  Ft  áll  rendelkezésre  a  pályázati
összegből. 

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával elfogadja a a TOP-6.6.2-15-
DU1-2016-00001 számon  regisztrált  “Szociális  alapszolgáltatások  infrastruktúrájának  bővítése,
fejlesztése”  című  projekt  projektfejlesztési  szakaszt  lezáró  6.sz.  módosítás  kérelemhez  a
beszerzendő gépjárművel  kapcsolatban a 135.000,-  Ft  regiszrációs adó,  valamint  108.500,-  Ft
forgalomba helyezési költség saját forrásból való finanszírozását. Dunaújváros Megyei Jogú Város
Közgyűlése az 1. és 2. pontban szereplő kötelezettségvállalására a 2018. évi költségvetésről és
annak  végrehajtásáról  szóló  önkormányzati  rendelete  biztosít  243.500,-  Ft  fedezetet:    az
„5.melléklet/23.3. TOP Programok/3 dologi kiadások” előirányzat soráról. 

Felelős: -  a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

  a polgármester

- a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:

    a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

   

Határidő   - az adásvételi szerződés 1.4.4. pontja szerint

Dunaújváros, 2018. augusztus 09.

 
Tóth Kálmán s.k. Pintér Attila s.k.   Hingyi László s.k.

az ügyrendi, igazgatási és jogi
bizottság elnöke

a pénzügyi bizottság
elnöke

a gazdasági és
területfejlesztési bizottság

elnöke


