
Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. április 18.

Javaslat a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. részére a Modern Városok Program-TOP
közfeladat ellátási szerződés alapján átadott 2018. évi ellentételezés elszámolásának

jóváhagyására és a 2019. évi keretösszeg megállapítására

Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi 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.

Véleményező bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.04.16.
pénzügyi bizottság 2019.04.16.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.04.16.

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Önkormányzata 2016-ban 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  által  benyújtott  elszámolás,  illetve  munkaterv  alapján
szükséges  a  2018.  évi  elszámolás-,  valamint  a  2019.  évi  keretösszeg  jóváhagyása,  mely  tételek
szerződésmódosításban is rögzítendők.

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

Iktatószám:  2666 - 7 /2019

Ügyintéző neve: Borka Ildikó Ügyintéző telefonszáma: 25/544-160
Ügyintéző aláírása: Borka Ildikó s.k. Igazgató/osztályvezető aláírása: Szabó Imre 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: Salamonné Pintér Mónika s.k.
Leadás dátuma: 2019.04.12. Ellenőrzés dátuma: 2019.04.12.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Molnár Attila s.k.
Leadás dátuma: 2019.04.12. Ellenőrzés dátuma: 2019.04.12.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések: -
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Javaslat a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. részére a Modern Városok Program-TOP közfeladat ellátási
szerződés alapján átadott 2018. évi ellentételezés elszámolásának jóváhagyására és a 2019. évi

keretösszeg megállapítására

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 (a to-
vábbiakban: szerződés) kötött a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel (a továbbiakban: Szolgáltató). 

Szerződéskötés:  2016.09.01.,  I-II.  módosítás  egységes  szerkezetben:  2017.09.12.,  III.  módosítás:
2017. 11.21., IV. módosítás: 2018.05.09., V. módosítás: 2018.12.04.  (3. melléklet)
Kapcsolódó  közgyűlési  határozatok  sorrendben:  516/2016.  (VIII.11.)  ,  23/2017  (I.19.),  554/2017.
(IX.05.), 738, 739/2017. (XI.16.), 160, 161/2018. (IV.19.), 599/2018. (XI.15.)

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 szerződés 10. pontja szerint a szolgáltató minden év március 28-áig köteles az előző évi veszteség-
kiegyenlítésről / ellentételezésről elszámolni. 
A Szolgáltató 2019.03.28-ával megküldte önkormányzatunk részére a részére ellentételezésére 2018.
évre  átadott  összeg  felhasználásáról  szóló  elszámolást,  mely  az  előterjesztés  1/A mellékletében
olvasható. 

A  Szolgáltató  a  2018.  évet  túlkompenzációval  zárta.  2018.  évi  túlkompenzációs  egyenlege
42.983.575,- Ft, mely 37.963.703,- Ft kompenzációs egyenlegből és 5.019.872,- Ft bevételből tevődik
össze. A szerződés 10. pontja szerint a túlkompenzáció összegét Szolgáltató az aktuális időszak tevé-
kenységének veszteségkompenzálásra fordítja, s ezen összeggel a 2019. évi ellentételezési igényét
csökkenti.
 

A Vasmű u. 41. Kft. 2019. évi munkatervébe épített kérelemmel élt az önkormányzat felé, melyben a
likviditása megőrzése érdekében  a 2019. évi keretösszeget május hónaptól havi 6 Millió Ft-ban
javasolja meghatározni (1/B. melléklet).

Számszerűsítve ez 2019. május-december időszakkal számolva összesen 8 x 6 Millió Ft = 48 Millió Ft.

Az összeg fedezete rendelkezésre áll a 2019. évi költségvetési rendelet melléklet 23.5. Modern
Városok Program/ 5. Egyéb kiadások előirányzat soron.
A költségvetésbe beállított összeg 120.000.000,- Ft volt, így a maradék 72.000.000,- Ft visszavezet-
hető a felhalmozási tartalékok közé az 5. b melléklet 24. 1.  pályázati tevékenység, felkészítés, önrész
előirányzat sorára.

A fentiek értelmében a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel 2016. szeptember 1-jén megkötött, majd a fenti-
ek szerint eddig 5 alkalommal módosított közfeladat ellátási szerződés 6. pontjának módosítása szük-
séges a 2018. évi kompenzációs egyenleg, valamint a 2019. évre elkülönített keretösszeg megjelölé-
sével. (A szerződésmódosítás tervezetét jelen előterjesztés  3. melléklete,  az eredeti szerződést és
módosításait az 2. melléklet tartalmazza.)
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A szerződésmódosítás összefoglalása:  kizárólag a szerződés 6. pontja bővül,  mely a közgyűlési
döntések alapján veszteség-ellentételezésként meghatározott keretösszegeket tartalmazza. Ezek ösz-
szegei a következőképpen alakultak:

Érintett időszak
Jóváhagyott
Keretösszeg

 Pénzügyi teljesítés
éve Kifizetett összeg (Ft)

2016 23 000 000 2016 9 146 687

 2016  
2017 (áthúzódó 2016.
évi előirányzat) 13 853 313

2017 15 269 000 2017 14 936 000
 2017 40 000 000 2017 40 000 000

 2017  

2018
(áthúzódó 2017. évi 
előirányzat) 333 000

2017 2018 7 146 569
2018 2018 120 000 000

maradvány: 37 963 703 
+ 5 019 872 bevétel =

42 983 575 túlkompenzáció
2019 48 000 000

A szolgáltató által benyújtott elszámolás, illetve munkaterv alapján szükséges a 2018. évi elszámolás-, vala-
mint a 2019. évi keretösszeg jóváhagyása, mely tételek szerződésmódosításban is rögzítendők.

Az előterjesztés a Vasmű u. 41. Kft részére közfeladat ellátási szerződés keretében ellátott fel-
adatok kapcsán 2018. évi tevékenységre ellentételezésre átadott 120 Millió Ft-tal történő elszá-
molás/beszámoló elfogadása, valamint a 2019. évi ellentételezési keretösszeg jóváhagyása, va-
lamint a túlkompenzáció, ill. keretösszeg közfeladat ellátási szerződésben történő rögzítésére
irányul.

Bizottsági vélemények:
Jelen előterjesztést a gazdasági és területfejlesztési bizottság, a pénzügyi bizottság és az  ügyrendi,
igazgatási és jogi bizottság 2019.04.16-ai rendkívüli ülésén tárgyalja. Mivel a közgyűlési postázás meg-
előzi a bizottsági ülések napját, a bizottságok véleményét azok elnökei a közgyűlésen szóban ismerte-
tik.

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

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…/2019. (IV.18.) határozata

a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. részére a Modern Városok Program-TOP közfeladat ellátási
szerződés alapján átadott 2018. évi ellentételezés elszámolásának jóváhagyásáról és a 2019.

évi keretösszeg megállapításáról

1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel 2016.
szeptember 1-jén megkötött, 2017. szeptember 12-én, 2017. november 21-én, 2018. május 9-
én,  illetve  2018.  december  4-én  módosított,  a  Modern  Városok  Programhoz,  illetve  a
Területfejlesztési  Operatív Programhoz kapcsolódó közfeladat  ellátási  szerződésben rögzített
feladatok  ellátása  ellentételezésére  átadott  pénzösszegről  történő,  2018.  évre vonatkozó
elszámolását.

2) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozat 1. pontjában megjelölt közfeladat
ellátási  szerződésben rögzített  feladatok ellátása 2019. évi  ellentételezésére  48.000.000,-  Ft
keretösszeget  határoz  meg  a  2019.  évi  munkaterv  alapján,  valamint  ennek  értelmében
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hozzájárul a szerződés 6. pontjának módosításához a határozat mellékletét képező szerződés
szerint,  a  2018.  évi  elszámolásban  meghatározott  42.983.575,-  Ft  (37.963.703,-  Ft
kompenzációs  egyenleg  +  5.019.872,-  Ft  bevétel)  túlkompenzációs  egyenleg  figyelembe
vételével. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése egyben felhatalmazza a polgármestert,
hogy a határozat mellékletét képező közfeladat ellátási szerződés VI. módosítását írja alá.

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

Határidő: a szerződésmódosítás aláírására: 2019.05.06.

3) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  jelen  határozat  1.  pontjában  meghatározott
keretösszegre  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2019.  évi  költségvetése  5.
melléklet 23.5. Modern Városok Program/ 5. Egyéb kiadások során bruttó  48.000.000,- Ft-ot
biztosít. Az előirányzat összege 120.000.000,- Ft, így az ellentételezési igénnyel nem érintett,
fennmaradó  bruttó  72.000.000,-  Ft  átvezethető  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  2019.  évi  költségvetése  5.  melléklet  5.b.  melléklet  24.  Felhalmozási
tartalékok/24.1 Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész tartalék sorra.

4) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  jelen  határozat  2.
pontjában  meghatározott kötelezettségvállalás  fedezetét  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzatának  2019.  évi  költségvetés  módosításakor  vegye  figyelembe,  valamint  a
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével,  valamint  a tartalék sorra történő átvezetéssel
kapcsolatos teendőket végezze el.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért
a jegyző

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

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

Határidő:    - a 2019. évi költségvetés soron következő módosításának 
időpontja
- a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére:
2019. május 17.

Dunaújváros, 2019. április 18.

Hingyi László s. k.
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

Pintér Attila s.k.
a pénzügyi bizottság elnöke

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