
 Fedőlap                             

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. 12. 13.

Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Daru-Team Kft.
között létrejött céltámogatási szerződésben meghatározott támogatási összeg egy

részének vonatkozásában forrás biztosítására

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

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

Meghívott: 
Véleményez  ő bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.12.11.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018.12.11.
pénzügyi bizottság 2018.12.11.

A  napirendi  pont  rövid  tartalma: DMJV  Önkormányzata  és  a  Daru-Team  Kft.  között
céltámogatási szerződés jött létre munkahelyteremtő beruházások Dunaújvárosban tárgyában. A
projekt  megvalósulása  a  szerződés  záróidőpontjáig  megvalósult,  de  a  támogatás  kifizetése  a
szerződésben szereplő  időpontig  nem tudott  megvalósulni.  A költségvetésbe a  2018.  évben a
céltámogatási szerződés finanszírozására betervezett  összeg nem fedezi a céltámogatás teljes
összegét,  azért  szükséges  a  költségvetésben  forrást  megjelölni  a  fennmaradó  összeg
tekintetében.
A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Vagyonkezelési Osztály Iktatószám: 1790-15/2018.
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: 
Leadás dátuma:2018. Ellenőrzés dátuma:2018.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: 

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos
Leadás dátuma:2018.12.03. Ellenőrzés dátuma:2018.12.03.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések:



Javaslat
 a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Daru-Team Kft. között

létrejött céltámogatási szerződésben meghatározott támogatási összeg egy részének
vonatkozásában forrás biztosítására

Tisztelt Közgyűlés!

I. Előzmények:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Daru-Team Kft. között 2016. április 16. napján
céltámogatási  szerződés  jött  létre  (1.  sz.  melléklet)  munkahelyteremtő  beruházások
Dunaújvárosban tárgyában.
A szerződés a Kft. kérelmére már kétszer módosításra került (2. sz. melléklet), arra hivatkozva,
hogy a projekt a szerződésben szereplő időpontig nem tud megvalósulni.

A 2. számú mellékletként csatolt szerződésmódosítás szerint a projekt megvalósításának határideje
2018. április 30-én lejárt, de ezen időpontig a projekt ugyan megvalósult,  de a támogatás teljes
összegének  kifizetése  nem  tud  sor  kerülni  az  idő  rövidsége  miatt,  ezért  a  szerződés  ismét
módosításra került 2018. április 20. napján (3. sz. melléklet)

Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata  Közgyűlésének  37/2015.  (XII.18.)  önkormányzati  rendelete határozza  meg  a
támogatások kifizetéséhez szükséges dokumentumokat.
Ezen  rendeletben,  valamint  a  szerződésben  megjelölt  dokumentumokat  szükséges  benyújtani
támogatás  kiutalásához.  A Daru-Team  Kft.  megküldte  a  2018.  áprilistól  októberig  a  szükséges
dokumentumokat de mivel a céltámogatási szerződés még 2016-ban került  megkötésre, csak a
kifizetése húzódott  el,  ezért  a 2018. évi  költségvetésben ténylegesen csak 2.000.000.-Ft került
betervezésre.
A céltámogatás teljes összege 5.000.000.-Ft, a Költségvetési és Pénzügyi osztály tájékoztatása
szerint a 10 hónapra vonatkozó összegből 4 havi került ténylegesen kiutalásra (2.000.000.-Ft).
Az augusztustól októberig terjedő időszakra a Daru-Team Kft. benyújtotta az igazoló iratokat, így
az  erre  3  hónapra  járó  céltámogatási  összeg,  1.500.000.-Ft,  azaz  Egymillió-ötszázezer  forint
kifizetéséhez  szükséges  forrást  biztosítani  a  2018.  évi  költségvetésben.  A  támogatásból
fennmaradó 3 hónapra járó összeget pedig a 2019. évi költségvetés tervezésénél figyelembe kell
venni.

Az előterjesztést tárgyalta a Gazdasági és területfejlesztési bizottság, az Ügyrendi, igazgatási és
jogi bizottság és a Pénzügyi bizottság.

A bizottságok véleményét a bizottsági elnökök szóban ismertetik a közgyűlésen.
Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztünk a Tisztelt Közgyűlés elé:
                

   Határozati javaslat 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…......../2018.(XII.13.) határozata

 a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Daru-Team Kft. között létrejött
céltámogatási szerződésben meghatározott támogatási összeg egy részének vonatkozásában

forrás biztosítására

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy 1.500.000,-Ft, azaz Egymillió-
ötszázezer forint összegű forrást biztosít a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a
Daru-Team Kft. között 2016. április 16. napján létrejött céltámogatási szerződésben foglat támogatás



2018.  augusztustól  októberig  járó  támogatás  összegének  fedezésére  a  2018.  évi  költségvetés
vagyonkezelési  feladatok dologi  kiadások soráról  való átcsoportosítással,  valamint  1.500.000.-Ft,
azaz  Egymillió-ötszázezer  forint  összeget  a  2018.  novembertől  2019.  januárig  járó  támogatás
összegének fedezésére a 2019. évi költségvetésben.

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  jelen
határozat  alapján  intézkedjen  a  kötelezettségvállalás  nyilvántartásba  vételéről  és  a  pénzügyi
teljesítéséről.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                 a polgármester
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                  a Vagyonkezelési Osztály vezetője

 a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője
Határidő:  -  a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz történő érkezését követő 8

napon belül              

4.  Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt,  hogy az 1.  pontban rögzített
kötelezettségvállalást a 2. pontban foglaltaknak megfelelően a 2018. évi költségvetési rendelet soron
következő módosításakor, illetve a 2019. évi költségvetés tervezésekor vegye figyelembe.

Felelős: - a költségvetés módosításáért és tervezéséért: 
                a jegyző 
              - a költségvetés módosításában, tervezésében való közreműködésért:
              - a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője

Határidő:  a 2018. évi költségvetés módosításának, a 2019. évi költségvetés tervezésének időpontja

Dunaújváros 2018. december 13.

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

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