
Fedőlap

Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat a TOP-6.5.1-16-DU1-2018-00001 Dunaújvárosi Dózsa Mozi Centrum
energetikai fejlesztése c. projekthez likviditási forrás önerőből történő

biztosítására

El  őadó:   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
El  őkészítő:   Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető

Héring Regina ügyintéző

Véleményez  ő bizottság:  
ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2020.11.
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2020.11.

A napirendi pont rövid tartalma: 
A TOP-6.5.1-16 „Dunaújvárosi Dózsa Mozi Centrum energetikai fejlesztése” c projekt
vonatkozásában  felmerülő  költségek  összege  meghaladja  a  projekt
költségvetésében tartalék nélkül tervezett összeget. 
A  tartalék  összegének  lehívására  a  költségek  valós  felmerülését  és  a
projektfejlesztési szakaszt lezáró TSZ módosítást követően van lehetőség. A tartalék
összegének  lehívásáig  a  projekt  önkormányzati  saját  forrásból  történő
előfinanszírozása szükséges.

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

Iktatószám: 30477-18/2020

Ügyintéző neve: Héring Regina Ügyintéző telefonszáma: 25/544-366
Ügyintéző aláírása: Héring Regina s.k. Osztályvezető aláírása: Szabó Imre s.k.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: 
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Dzsupin Andrea s.k.
Leadás dátuma: 2020.11.12. Ellenőrzés dátuma: 2020.11.12.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné Pintér Mónika
Leadás dátuma: 2020.11.11. Ellenőrzés dátuma: 2020.11.11.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: dr. Petánszki Lajos
Leadás dátuma: 2020.11.12. Ellenőrzés dátuma: 2020.11.12.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés



Egyéb megjegyzések:



Javaslat
a TOP-6.5.1-16-DU1-2018-00001 Dunaújvárosi Dózsa Mozi Centrum energetikai

fejlesztése c. projekthez likviditási forrás önerőből történő biztosítására

Tisztelt Pintér Tamás Polgármester Úr!

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  24/2020  (I.23.)  határozatával  elfogadott
Integrált Területi Programjában (továbbiakban: ITP) megfogalmazottak alapján Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzatának szándéka a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program  (továbbiakban:  TOP)  prioritásaként  a  TOP-6.5.1-16  soron  megjelent  pályázati
felhíváson  való  részvétel.  Ennek  megfelelően  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  a  felhívásra  támogatási  kérelmet  nyújtott  be,  mely  kedvező elbírálásban
részesült,  így  az  önkormányzat  TOP-6.5.1-16-DU1-2018-00001  azonosítószámú
„Dunaújvárosi Dózsa Mozi Centrum energetikai fejlesztése”  című projekt tárgyában 2019.
június 20-án hatályba lépett támogatási szerződéssel rendelkezik.

A projekt  költségvetésének  és  a pályázati  feltételeknek megfelelően  a  projekt  előlegként
lehívásra került összege 193 006 100 Ft, melynek biztosítását 2019. júliusában hagyta jóvá a
Közreműködő Szervezet.
A projekt megvalósítása során felmerült költségtételek összege jelenleg  195 943 526 Ft-ot
tesz ki, mely 2 937 426 Ft összeggel meghaladja a lehívott előleg összegét.

A  projekt  költségvetése  tervez  ugyan  elegendő  forrást  a  projektben  felmerült  költségek
biztosítására,  azonban  a  költségvetésben  a  támogatási  kérelem  benyújtása  során
kötelezően  tervezett  tartalék  lehívására  csak  a  ténylegesen  felmerült  és  pénzügyileg
teljesített  költségtételek  elszámolását  és  a  projekt  ún.  projektfejlesztési  szakaszt  lezáró
Támogatási Szerződésmódosításának elfogadását követően kerülhet sor.

A felmerülő költségek finanszírozására emiatt önkormányzati saját forrás biztosítására van
szükség  ún.  likviditási  forrásként  addig,  amíg  a  projektben  tervezett  tartalék  összege
lehívásra nem kerülhet. 

Jelen határozati  javaslatban kérném, hogy 2 938 e Ft  likviditási  célú önkormányzati  saját
forrás biztosításra kerüljön átvezetés formájában a projekt alszámlájára.

A projekt ütemezésének megfelelően a tartalék összegének lehívására legkorábban 2020.
decemberében kerülhet sor.

Dunaújváros, 2020. november 09.

Tisztelettel,

Szabó Imre
Osztályvezető



Dunaújváros Megyei Jogú Város
Polgármestere

2401 Dunaújváros, Városháza tér 1. telefon: (25) 544-312

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere
.../2020. (…..) határozata

a TOP-6.5.1-16-DU1-2018-00001 Dunaújvárosi Dózsa Mozi Centrum energetikai
fejlesztése c. projekthez likviditási forrás önerőből történő biztosításáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.  törvény 46. §
(4) bekezdésében biztosított hatáskörében az alábbi határozatot hozza:

1.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  úgy  határoz,  hogy
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.5.1-16-DU1-2018-
00001  azonosítószámú  „Dunaújvárosi  Dózsa  Mozi  Centrum  energetikai
fejlesztése”  című  projekt  támogatási  összegéhez  likviditási  célból
önkormányzati saját forrást biztosítson a projekt megvalósítása érdekében. 

2.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  úgy  határoz,  hogy  az  1.
pontban foglalt forrás összege 2 397 426 Ft, melyet Dunaújváros Megyei Jogú
Város  Önkormányzata  2020.  évi  költségvetése  terhére  biztosít  a  projekt
likviditás  biztosítása  érdekében  az  önkormányzat  költségvetési  elszámolási
számlájáról a projekt 10029008-00337146-00000086 sz. alszámlájára történő
pénzeszköz átvezetéssel.

Felelős:

− a határozat végrehajtásáért:

a polgármester

− a határozat végrehajtásában történő közreműködésért

a Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály vezetője

a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője

Határidő: 2020. november 27.

Dunaújváros, 2020. november 

Pintér Tamás
polgármester
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