
Fedőlap

Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat a Hikari Dojo Harcművészeti, Sport és Kulturális Egyesület részére nyújtott
600.000- Ft vissza nem térítendő támogatás – felhasználás elszámolásának

elfogadására

Előadó: Dr. Vántus Judit jogi és vagyonkezelési osztályvezető
Előkészítő: Módné Pöstényi Mária ügyintéző

Véleményező bizottságok:
ifjúsági, sport  és turisztikai bizottság 2021. 01.
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. 01. .

Az előterjesztés rövid tartalma: 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a 730/2020. (VIII.07.) határozat alapján
600.000- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott az egyesület  2020. évi működésére,
terembérletre, versenyekkel kapcsolatos költségeire. Az elszámolás a támogatási összeg
felhasználásáról megérkezett osztályunkra.

Az előterjesztés előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Jogi és Vagyonkezelési Osztály Iktatószám: 51517-1/2020
Ügyintéző neve: Módné Pöstényi Mária Ügyintéző telefonszáma: 25/544-169
Ügyintéző aláírása: Módné Pöstényi Mária s.k. Osztályvezető aláírása: Dr. Vántus Judit 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:2020. 12.08. Ellenőrzés dátuma:2020.12.11.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos s.k.
Leadás dátuma: 2020.12.11. Ellenőrzés dátuma: 2020.12.12.
Törvényességi észrevétel: Van/ Nincs
Amennyiben van:

Egyéb megjegyzések:



Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Jogi és Vagyonkezelési Osztály
2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. 
Telefon:  (25) 544-169  Tel/fax: (25) 544-206
Ügyiratszám: 51517-1/2020
Ügyintéző: Módné Pöstényi Mária

Tárgy: Javaslat a Hikari Dojo Harcművészeti, Sport és Kulturális Egyesület részére nyújtott
600.000- Ft vissza nem térítendő támogatás – felhasználás elszámolásának elfogadására

Tisztelt Polgármester Úr!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a 730/2020. (VIII.07.) határozat alapján, Dunaúj-
város Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabá-
lyairól szóló 5/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítását tartalmazó DMJV Önkormányzata
Közgyűlésének 25/2020. (VI.30.) rendelete  5.a.  melléklet „Sport célok és feladatok” alcím alatt
szereplő 13.2. „Sportfeladatokra felosztható keret” sor módosított előirányzat terhére, 600.000- Ft
vissza nem térítendő támogatást nyújtott az egyesület 2020. évi működésére, terembérletre, verse-
nyekkel kapcsolatos költségeire. (1. melléklet).  
  
A támogatási szerződés 2020. október 02-án került aláírásra (2. melléklet).
Az elszámolás 2020. november 07-én érkezett osztályunkra.
A pénzügyi elszámolás, illetve a szakmai beszámoló az előterjesztés 3. melléklete. 

A  támogatási  szerződésben  nem  vagy  nem  kellő  részletességgel  szabályozott  kérdések
tekintetében a Szerződő Felek a magyar jog szabályait – elsősorban a Polgári Törvénykönyv, az
államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV  törvény  és  az  államháztartásról  szóló  törvény
végrehajtásáról  (továbbiakban  Ávr.)  szóló  368/2011.  (XII.  31.)  Korm.  rendelet  rendelkezéseit
tekintik irányadónak.

Az Ávr beszámolóra vonatkozó paragrafusa szerint:
92.  §(1)  A  kedvezményezett  a  támogatott  tevékenységről  és  a  támogatott  tevékenység
megvalósításával  kapcsolatban  felmerült  valamennyi  költségről  a  támogatási  szerződésben
rögzített határidőig készíti el az Áht. 53. §-a szerinti beszámolót. A támogatási szerződés az egyes
finanszírozási időszakok lezárásaként részbeszámoló benyújtását írhatja elő.

93. §(1) A költségvetési  támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról,  a megítélt  költségvetési
támogatás kifizethetőségéről elsősorban a részbeszámoló, beszámoló alapján kell meggyőződni.
A részbeszámoló, beszámoló támogatási szerződésben meghatározott tartalommal és formában
ismerteti a költségvetési támogatás és - saját forrás jogszabály, pályázati kiírás vagy a támogató
által  történő  előírása  esetén  -  a  saját  forrás  felhasználásának,  a  támogatott  tevékenység
megvalósításának  szakmai  vonatkozásait,  tapasztalatait,  elemzi  a  megvalósítás
eredményességét, továbbá részletes pénzügyi elszámolást ad a költségvetési támogatás és a
saját forrás felhasználásáról.
(2) A kedvezményezett kizárólag a támogatott tevékenység időtartama alatt felmerült költségeket
szerepeltetheti  a  részbeszámolóban,  beszámolóban.  A részbeszámolóhoz,  beszámolóhoz  a
részbeszámoló,  beszámoló  által  érintett  időszakra  vonatkozóan  elszámolandó  számlákról,
számviteli bizonylatról, ha a támogatási szerződés előírja, összesítőt kell készíteni.
(3)  A részbeszámolóhoz,  beszámolóhoz  csatolni  kell  a  százezer  forint  értékhatárt  meghaladó
számlák másolatát, továbbá jogszabály vagy a támogatási szerződés erre vonatkozó rendelkezése
szerint a százezer forint értékhatárt meg nem haladó számlák és - ha a támogatási szerződés



előírja  -  számviteli  bizonylatok  másolatát,  vagy  a  támogató  által  a  támogatási  szerződésben
meghatározott,  a gazdasági  eseményt  igazoló egyéb dokumentumok hiteles másolatát.  Hiteles
másolatként  a kedvezményezett  képviseletére jogosult  vagy az általa meghatalmazott  személy
által aláírt másolat fogadható el.
(4)  A költségvetési  támogatás  terhére  elszámolható  költségeket  és  a  költségvetési  támogatás
összegét  forintban  kell  megállapítani,  tekintet  nélkül  arra,  hogy  a  költség  forintban  vagy  más
pénznemben keletkezett, vagy a költségvetési támogatás folyósítását a kedvezményezett vagy a
szállító mely pénznemben kéri. A forinttól eltérő pénznemben kiállított számla, számviteli bizonylat
esetében annak végösszegét  és  az arra  tekintettel  elszámolható  költség összegét  a számlán,
számviteli  bizonylaton megjelölt  teljesítés időpontjában érvényes, a Magyar Nemzeti  Bank által
közzétett  középárfolyamon kell  forintra átszámítani,  a Magyar Nemzeti  Bank által nem jegyzett
pénznemben kiállított számla, számviteli bizonylat esetén az Európai Központi Bank által közzétett
középárfolyamon kell euróra átváltani.
(5) A támogatási szerződés előírhatja a részbeszámolóhoz, beszámolóhoz benyújtandó okiratok
záradékolását.
94.  §(1)  A részbeszámoló,  beszámoló  elfogadásáról,  a  jogosulatlanul  igénybe  vett  támogatás
visszafizetésének  kötelezettségéről  a  támogatási  szerződésben  meghatározott  határidőn  belül
írásban kell értesíteni a kedvezményezettet.
(2)  A részbeszámoló,  beszámoló  határidejének  elmulasztása  vagy  nem  megfelelő  teljesítése
esetén a támogató írásban, határidő tűzésével felszólítja a kedvezményezettet a kötelezettsége
teljesítésére  vagy  a  hiányok  pótlására.  Hiánypótlásra,  ha  jogszabály,  pályázati  kiírás,  vagy
támogatási szerződés eltérően nem rendelkezik, legfeljebb egy alkalommal van lehetőség.
(3) Ha a részbeszámolási kötelezettség teljesítésére a (2) bekezdés szerinti határidő leteltéig nem
vagy nem megfelelően kerül sor, a költségvetési támogatás fennmaradó része nem folyósítható
mindaddig, amíg a kedvezményezett a kötelezettségének nem tesz eleget.

A pénzügyi elszámolás elemei:
 edzőterem  havi bérleti díjai,
 kaució.

Az  elszámolásról  megállapítható,  hogy  kizárólag  olyan  tételek  szerepelnek  benne,  ami  a
szerződésben  meghatározott  időszakban  merült  fel.  (kezdő  időpont 2020.  január  01.
véghatárideje 2020. december 31.)

A számviteli bizonylatokat és az elszámolás alátámasztását igazoló dokumentumokat a támogatási
szerződésben is rögzített módon csatolták. 

Továbbá  az  elszámoló  mellékelte  nyilatkozatát  az  ellenszolgáltatás  költségeire  vonatkozó
kötelezettség teljesítéséről (4. melléklet).
A  támogatási  szerződés  tartalmazza,  hogy  az  elszámolás  benyújtásának  határideje  2021.
március 31.

Kérem  Tisztelt  Polgármester  Urat,  hogy  jelen  előterjesztés  elfogadása  esetén  a  határozat
tervezetet és a beszedési megbízás törléséről szóló dokumentumot aláírni szíveskedjék.

Dunaújváros, 2020. december 08.

Tisztelettel:
Dr. Vántus Judit 
   osztályvezető



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
…  ../2021. (I. …..) határozata   

a Hikari Dojo Harcművészeti, Sport és Kulturális Egyesület részére nyújtott
600.000.- Ft vissza nem térítendő támogatás – felhasználás

elszámolásának elfogadásáról

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  –  a  katasztrófavédelemről  és  a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdése szerint – a képviselő-testület hatáskörében az alábbi döntést
hozta:

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere megismerte és elfogadja a Hikari
Dojo Harcművészeti,  Sport  és Kulturális  Egyesület részére -  Dunaújváros Megyei
Jogú Város Polgármestere  730/2020.  (VIII.  07.)  határozata  alapján,  az  egyesület
2020. évi működésére, terembérletre, versenyekkel kapcsolatos költségeire megítélt
600.000.- Ft vissza nem térítendő támogatás elszámolását.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere utasítja a Jogi és Vagyonkezelési
Osztály vezetőjét, hogy az 1.) pontban hozott döntéséről értesítse az elszámolót.

 Felelős: :   a határozat közléséért: a Jogi és Vagyonkezelési Osztály vezetője
 Határidő:  a határozat közlésére: 2021. január 

Dunaújváros, 2021. január

    Pintér Tamás
Dunaújváros Megyei Jogú Város

Polgármestere
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