
Fedőlap

Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. 2020. évre vonatkozó
vesztesége ellentételezésére vonatkozó Támogatási szerződés módosítására

Előadó: Dr. Vántus Judit jogi és vagyonkezelési osztályvezető
Előkészítő: Serfőző Anikó ügyintéző

Véleményező bizottságok:
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
Az előterjesztés rövid tartalma: DMJV Önkormányzata és a DVCSH Kft. 2020. augusztus
17-én Támogatási szerződést kötött a Társaság által átvállalt települési folyékony hulladék
kezeléssel  kapcsolatban  felmerült  2020.  évi  vesztesége  ellentételezésére,  az  átadott
támogatás összege a megigényelt állami támogatás alapján 2.000.000.- Ft (20.000 m3-re a
fajlagos összeg 100 Ft/m³)
A  keretösszeg  módosítása,  többletforrás  biztosítása  szükséges  a  pótlólagos  állami
támogatás beérkezéséig.
Az előterjesztés előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Jogi és Vagyonkezelési osztály Iktatószám:34804/2020
Ügyintéző neve: Serfőző Anikó Ügyintéző telefonszáma: 25/544-239
Ügyintéző aláírása: 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: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

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

Egyéb megjegyzések:



Javaslat
a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. 2020. évre vonatkozó vesztesége

ellentételezésére vonatkozó Támogatási szerződés módosítására

Tisztelt Polgármester Úr!

DMJV Önkormányzata és a DVCSH Kft. 2020. augusztus 17-én Támogatási szerződést (1.
számú melléklet) kötött a Társaság által átvállalt települési folyékony hulladék kezeléssel
kapcsolatban  felmerült  2020.  évi  vesztesége  ellentételezésére,  az  alábbi  jogszabályok
alapján:

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 2. melléklet
I/2. pontja rögzíti a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása címen
igényelhető állami támogatás igénybevételének módját, összegét:

„2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

ELŐIRÁNYZAT: 76,3 millió forint
FAJLAGOS ÖSSZEG: 100 forint/m3

A támogatás az összegyűjtött és a hatóságilag kijelölt lerakóhelyeken igazoltan 
elhelyezett, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége (m3) után illeti 
meg azon települési önkormányzatokat, amelyek

a) a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény alapján szervezett közszolgáltatás 
ellátásáról közszolgáltatóval kötött, hatályos szerződés útján,

b) a környezet és a vízbázisok védelme érdekében a közműves csatornahálózattal el nem 
látott településrészein keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
gyűjtéséről ártalmatlanítás céljából

gondoskodnak.

Az összeg a fajlagos lakossági ráfordítások (díjak) csökkentéséhez járul hozzá.

A támogatást a települési önkormányzatok a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz becsült évi mennyisége (m3) alapján, a Kiegészítő szabályok 2.a)-b) pontjai 
szerint igénylik, és annak tényleges, közszolgáltatási szerződés szerint összegyűjtött 
mennyisége alapján számolnak el. A támogatás folyósítása négy egyenlő részletben, minden
negyedév utolsó hónapjában történik.”

A települési folyékony hulladék kezelésére a DVCSH Kft. 2020. december 31-ig jogosult, az
önkormányzat  által  lebonyolított  közbeszerzési  eljárás  lefolytatását  követően  megkötött
közszolgáltatási szerződést alapján.

Mindezek alapján az Önkormányzat az állami támogatást továbbadja a társaság részére a
2020. évre vonatkozó vesztesége ellentételezésére, az alábbi ütemezésben :
-  I. részlet: 2020. január 1. - június 30-ig

II. részlet  2020. július 1. - szeptember 30-ig



III. részlet: 2020. október 1. - december 10-ig
                        2020. december 11.- december 31-ig

Támogató fenti időszakra a folyósított támogatásról a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz  szállítását  számlákkal  igazolt  mennyisége  alapján  a  Magyar  Államkincstár
Igazgatóság felé elszámolni  köteles a 2020. évi  költségvetési  beszámoló készítés keretein
belül.
A  Városüzemeltetési  és  Beruházási  Osztály  levelében  jelezte,  hogy  2020-ban  már
elszámolásra került a 2019. évi 4. negyedév, valamint a 2020. évi 1-3. negyedév, melynek
együttes összege meghaladja a támogatás értékét.  Az október,  illetve novemberi  hónapok
elszámolása is idén fog megtörténni. Mindezek alapján kérik, hogy a keretösszeg, valamint az
állami támogatás 600.000.- Ft-tal kerüljön megemelésre (2. számú melléklet).
A Költségvetési  és  Pénzügyi  Osztály  válaszában  rögzíti,  hogy  a  teljesítésnek  megfelelő
támogatási többletigényünket a fent jelzett beszámoló benyújtásakor (határidő: 2021. március
18.), pótlólagos állami támogatásként tudjuk érvényesíteni, a többletforrásra előirányzatot kell
megjelölni. (az előirányzatot a Városüzemeltetési és Beruházási osztály tervezi, a forrást az
osztály jelöli meg).

Mindezek alapján előkészítettük a Támogatási szerződés módosítását, mely a polgármesteri
határozat tervezetének melléklete.

Mindezek alapján az alábbi határozat tervezetet terjesztünk a Tisztelt Polgármester Úr elé:

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

a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. 2020. évre vonatkozó vesztesége
ellentételezésére vonatkozó Támogatási szerződés módosításáról

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, tekintettel arra, hogy a nem közművel
összegyűjtött  háztartási  szennyvíz  ártalmatlanítása  címen  igényelt,  a  DVCSH  Kft.-nek
átadott 2.000.000.- Ft állami támogatás mértékét túllépi az idei évben elszámolt összeg, fenti
feladatra 600.000.-Ft többletforrást biztosít azzal, hogy a támogatási többletigény a 2020. évi
beszámoló benyújtásakor pótlólagos állami támogatásként érvényesítésre kerül.

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  úgy  határoz,  hogy  jelen  határozat  1.
pontjában meghatározott feladatra bruttó 600.000.-, Ft forrást biztosít Dunaújváros Megyei
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 5/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete 5. melléklet
3.  Vízgazdálkodás  és  vízkár  elhárítás  3.  Dologi  kiadások  (Roskadások  helyreállítása,
vízelvezető  árok  karbantartása)  sorról  az  5.a.  melléklet  2.1.  Városüzemeltetés,  Egyéb
kiadások sorra történő átcsoportosítással.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere utasítja a jogi és vagyonkezelési osztály
vezetőjét jelen határozat mellékletét képező támogatási szerződés módosítás polgármesteri
aláírásra való előkészítésére és a határozat közlésére.

Felelős  :   - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester



    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a Jogi és Vagyonkezelési Osztály vezetője
a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője
a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője

Határidő:  - a határozat közlésére: 2020. november 30.
    - a támogatási szerződés módosítás aláírására: 2020. december 15.

4.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  jelen  határozat  alapján  intézkedik  a
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a pénzügyi teljesítésről.

5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere utasítja a jegyzőt,  hogy az 1. pontban
foglalt kötelezettségvállalást a 2. pontban foglaltaknak megfelelően a 2020. évi költségvetés
következő módosításakor, valamint a 2020. évi költségvetési beszámoló készítésekor vegye
figyelembe, egyben teljesíti a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalást.

 Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
a polgármester

                - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
a Jogi és Vagyonkezelési Osztály vezetője

         - a költségvetés módosításáért:
a Jegyző

         - a költségvetés módosításáért való közreműködésért:
a Költségvetési és Pénzügyi osztály osztályvezetője

Határidő: a 2020. évi önkormányzati költségvetés következő módosításának időpontja
     a 2020. évi költségvetési beszámoló készítésének időpontja

Dunaújváros, 2020. november 

Pintér Tamás
                                                          Dunaújváros Megyei Jogú  

Város Polgármestere








