
Fedőlap 
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. március 21.

Javaslat  a  „Védőháló  a  Dunaújvárosi  Díjhátralékosokért”  Alapítvánnyal  kötendő
támogatási szerződés megkötésére

Előadó:                    az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
                                  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
Előkészítő:             Dr. Deák Mária osztályvezető
Meghívott:                Gombos István a kuratórium elnöke
                                  Nagy Zoltánné a kuratórium titkára

Véleményező     bizottság:
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                         2019. 03. 12.
Szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2019. 03. 12.

   A     napirendi     pont     rövid     tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  2019.
február 14-i ülésén elfogadta Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi
költségvetéséről szóló 6/2019. (II. 15.) önkormányzati rendeletét. A kiadási tételek között
szerepel,  hogy a „Védőháló a Dunaújvárosi  Díjhátralékosokért”  Alapítvány 20.000.000-,
forint vissza nem térítendő támogatást kap.
A 2011.  évi  CLXXXIX  törvény  42.  §  4.  pontja  értelmében  alapítványi  támogatásról  a
képviselő-testületnek kell döntenie.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Szociális Osztály Iktatószám: 16364-2/2019.
Ügyintéző neve: Dr. Deák Mária Ügyintéző telefonszáma: 25/544-248
Ügyintéző aláírása: Dr. Deák Mária s. k. Osztályvezető aláírása: Dr. Deák Mária s. k.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné Pintér Mónika s. k.
Leadás dátuma: 2019. 03. 05. Ellenőrzés dátuma: 2019. 03. 05.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Dr. Petánszki Lajos s. k.
Leadás dátuma: 2019. 03. 06. Ellenőrzés dátuma: 2019. 03. 06.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: 
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: 
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: 

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszer  ű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt ülés
Egyéb megjegyzések: -



JAVASLAT

Javaslat a „Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvánnyal kötendő
támogatási szerződés megkötésére

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2019. február 14-i ülésnapján elfogadta
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzat  2019.  évi  költségvetéséről  és
végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II. 15.) önkormányzati rendeletét. 

A költségvetési rendelet 5.a mellékletének 10. 1. sorában (szociális és gyermekvédelmi
feladatok)  20.000.000,-  forint  összeggel  betervezett  kiadási  tételként  szerepel  az
alapítvány támogatása.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja
kimondja, hogy a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át:
“4. ...alapítványi forrás átvétele és átadása.”

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  az  államháztartáson
kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 37/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 4.
§ (29 bekezdése értelmében:
„  (2)  Az (1)  bekezdésben  nem nevesített  és  az  alapítványoknak  nyújtott  támogatások
odaítéléséről Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt.”

A támogatás nyújtásához, a támogatási szerződés megkötéséhez az alábbi jogszabályok
ismerete szükséges: 

Az  önkormányzat  gazdálkodásának  rendjéről  szóló  15/2015.  (IV.  22.)  önkormányzati
rendelet 13. § (3) bekezdése. 

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  az  államháztartáson
kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 37/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 3-
9. §-ai.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  41. § (6) bekezdése, 48-56. §-ai.  

Az  államháztartásról  szóló  törvény  végrehajtásáról  szóló  368/2011.  (XII.  31.)
kormányrendelet 75-77. §-ai, 81. §-a.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. c) pontja. 

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 2.
§-a, 6. § (1) bekezdése, 14. §-a.

Az  európai  uniós  versenyjogi  értelemben  vett  állami  támogatásokkal  kapcsolatos
eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 1. §
(1)  bekezdése szerint  a   rendelet  hatálya  a támogatást  nyújtókra,  az általuk  nyújtott
állami támogatásokra, a támogatást folyósítókra, a támogatások kedvezményezettjeire, a
2015/1589/EU tanácsi rendelet 1. cikk  h)  pontja szerinti érdekelt felekre és az európai
uniós  források  felhasználásáért  felelős  miniszter  (a  továbbiakban:  miniszter)  állami
támogatásokkal kapcsolatos eljárására terjed ki. 
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Tájékoztatom  a  Tisztelt  Közgyűlést,  hogy  a  Nemzeti  Fejlesztési  Minisztérium
Támogatásokat Vizsgáló Iroda TVI/5041-1/2013/NFM számú átiratában  (lásd: 1. számú
melléklet) az alapítványnak adandó támogatások tekintetében úgy foglalt állást, hogy az
nem  minősül  állami  támogatásnak,  ennélfogva  a  szerződés  megkötésének  jogi  (azaz
európai uniós versenyjogi) akadálya nincs. 

Tájékoztatom  Tisztelt  Közgyűlést,  hogy  a  támogatás  nyújtásához  Gombos  István
kuratóriumi  elnök  a  37/2015.  (XII.  18.)  önkormányzati  rendelet  által  kötelezően  előírt
valamennyi nyilatkozatot (1/a., 1/b., 1/c. mellékletek) benyújtotta.

A fenti nyilatkozatokon kívül az alábbi dokumentumokat kell még a kuratóriumi elnöknek
benyújtania (ezek hiányában a szerződés aláírására nem kerülhet sor):
1. a szervezet bírósági nyilvántartásba vételi okiratát,
2.  a  Nemzeti  Adó  és  Vámhivatal  által  a  Kedvezményezettre  vonatkozó  adótartozás
mentességi igazolás („0”-ás igazolás), 
3. helyi adómentességről szóló igazolást,
4.  kötelezettségvállalási  nyilatkozatot  az  alapítvány  bankszámlájának  -  esetleges  -
megszűnése esetére,   
5. írásbeli felhatalmazás a Támogató részére a támogatási összeg és járulékai erejéig a
Kedvezményezett  valamennyi  bankszámlájáról  történő  azonnali  beszedésre  (arra  az
esetre, ha a Kedvezményezett, a támogatási összeget nem szerződésszerűen használja
fel, vagy a szerződés szerinti határidőre nem, vagy nem teljes mértékben fizeti vissza). 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és
végrehajtásának szabályairól  szóló  6/2019.  (II.  15.)  önkormányzati  rendelet  15.  §  (3)
bekezdés  kimondja:  „Amennyiben  a  finanszírozott,  vagy  támogatott  szervezet,  vagy
magánszemély az  előírt  beszámolási  kötelezettségének  határidőre  nem tesz  eleget,  e
kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást,  támogatást fel  kell  függeszteni,
részére új támogatás nem adható, új szerződés nem köthető.”

Az alapítvány a 2018. évben kapott 20.000.000,- forint összegű támogatással még nem
számolt el. Fenti jogszabály értelmében az új támogatási szerződés abban az esetben
köthető meg,  ha az elszámolást  és a szakmai  beszámolót  Polgármester  úr  az érintett
bizottságok véleményének kikérést követően elfogadja.

A javaslat 1. számú mellékletében helyzetük el - a vissza nem térítendő támogatások
nyújtására - az alapítvánnyal kötendő támogatási szerződést. 

A  Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzat  Közgyűlésének  37/2017.  (XII.  15.)  önkormányzati
rendelet  1.  melléklet  6.  22.  pontja  szerint  az  Ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság
véleményezi az önkormányzat által kötendő szerződések, megállapodások tervezetét.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 130/2014. (IV.24.) határozatával   a 2014-
es évtől kezdődően évente 20.000.000,- Ft összegű támogatást biztosított a „Védőháló a
Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvány részére (lásd:2. melléklet). 

A civil szervezetk névjegyzékében szereplő adatok szerint az alapítvány nem közhasznú,
ezért  célszerű  a  130/2014.  (IV.  24.)  határozatot  hatályon  kívül  helyezni  (lásd:  3.
melléklet).
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Az előterjesztést az előkészítés törvényességi szakaszában a költségvetési és pénzügyi
osztály véleményezte, és azzal kapcsolatban észrevételt nem tett.

A Szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2019. március 12-i ülésén 6 igen, 0 nem,
0 tartózkodás szavazattal (1 fő nem szavazott) támogatta ez előterjesztés elfogadását.

Az  Ügyrendi,  igazgatás  és  jogi  bizottság  ülésén  javaslat  hangzott  el  a  támogatási
szerződés 5. 2. pontjának módosítására az alábbiak szerint: mind a támogatások, mind a
működési  költség  esetén  a  támogatási  összeg  felhasználásnak  véghatárideje  2020.
március 31. legyen.
A bizottság a módosító indítványt 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta.
A bizottság a módosított előterjesztést 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal közgyűlési
tárgyalásra alkalmasnak nyilvánította.
A módosítás a szerződéstervezeten átvezetésre került.

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a közgyűlés elé elfogadásra.

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…  /2019. (III. 21. ) határozata
A „Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvánnyal kötendő támogatási

szerződés megkötéséről

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  130/2014.  (IV.  24.)
határozatát hatályon kívül helyezi.

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  „Védőháló  a
Dunaújvárosi  Díjhátralékosokért”  Alapítvány  részére  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019.
(II. 15.) önkormányzati rendelete 5.a melléklet 10.1. sora terhére 20.000.000,- Ft vissza
nem térítendő támogatást biztosít.

3.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felhatalmazza  a
polgármestert,  hogy a 2. pontban szereplő döntés alapján – amennyiben az alapítvány
képviselője  a  szükséges  nyilatkozatokat  benyújtja,  illetve  az  alapítvány  2018.  évre
vonatkozó  beszámolója  elfogadásra  kerül  –  a  ”Védőháló  a  Dunaújvárosi
Díjhátralékosokért”  Alapítvány képviselőjével a határozat mellékletét  képező támogatási
szerződés-tervezetet  aláírja,  valamint  felkéri,  hogy  intézkedjen  a  szerződés
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről. 

Felelős: - a  határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért
a szociális osztály vezetője

Határidő: 2019. április 26.

Dunaújváros, 2019. március 21.

Lőrinczi Konrád s. k. Tóth Kálmán s. k.
a szociális, egészségügyi és lakásügyi

bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi

bizottság elnöke
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