
Fedőlap

Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat a TOP-6.2.1-15-DU1-2016-00001 Makk Marci megújul és a TOP-6.2.1-15-DU1-
2016-00002 Dunaújvárosi Óvoda felújítása c. projektek kapcsán keletkezett visszafizetési

kötelezettség forrásának biztosítására

Előadó: Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető
Előkészítő: Borka Ildikó pályázati koordinációs vezető ügyintéző

Véleményező bizottságok:
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021.04.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021.04.

Az  előterjesztés  rövid  tartalma: A Magyar  Államkincstár  a  fenti  két  projekt  kapcsán  történt
forgóeszköz típusú beszerzéseket nem elszámolhatónak minősítette, így a Makk Marci Megújul
projektben  501 300  Ft,  a  Dunaújvárosi  Óvoda  felújítása  projektben  pedig  1 558  500  Ft
visszafizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak. Az előterjesztés tárgya a forrás (N°
2 059 800 Ft) biztosítása és a költségvetési  előirányzat (rovat) átcsoportosítás jóváhagyása a
költségvetési rendelet módosításához.

Az előterjesztés előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Főépítészi, Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály

Iktatószám:  16 958 - 10    /2021

Ügyintéző neve: Borka Ildikó Ügyintéző telefonszáma:25/544-160
Ügyintéző aláírása:s.k. Borka Ildikó Osztályvezető aláírása: s.k. Szabó Imre

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: Salaomonné P. Mónika                                      
Leadás dátuma: 2021.04.01. Ellenőrzés dátuma: 2021.04.01.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dt. Petánszki Lajos
Leadás dátuma: 2021.04.01. Ellenőrzés dátuma: 2021.04.01.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Egyéb megjegyzések:



Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály

2401 Dunaújváros, Városháza tér 1., telefon: (25) 544-335

e-mail: foep@dunaujvaros.hu

Szám: 16 958 - 10 /2021 Tárgy: Javaslat a TOP-6.2.1-15-DU1-2016-00001 Makk Marci
megújul  és  a  TOP-6.2.1-15-DU1-2016-00002  Dunaújvárosi
Óvoda  felújítása  c.  projektek  kapcsán  keletkezett
visszafizetési kötelezettség forrásának biztosítására

Tisztelt Polgármester Úr!

A Terület  és  Településfejlesztési  Operatív  Program  (TOP)  keretén  belül  meghirdetett  TOP-6.2.1-15
„Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” című pályázati
felhívás keretében  Dunaújvárosnak  295 Millió Ft  támogatást  ítéltek meg a  TOP-6.2.1-15-DU1-2016-
00001  Makk Marci Megújul projekt, és 280 Millió Ft-ot a  TOP-6.2.1-15-DU1-2016-00002 Dunaújvárosi
Óvoda  felújítása  című  projekt  megvalósítására.  Az  önkormányzat  mindkét  projekt  megvalósítására
konzorciumot alakított a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel.

A Makk Marci Megújul projekt támogatási szerződésben rögzített megvalósítási időszaka 2016.08.03-
2018.01.10. A műszaki átadás-átvétel 2017.08.31-én megtörtént, a garanciális bejárásra 2019 őszén sor
került, a garanciális javítások is megtörténtek, a beruházás aktiválásra került. A záró ellenőrzést a Mag-
yar Államkincstár 2020.03.03-án kezdte meg.

A Dunaújvárosi Óvoda felújítása című projekt az Aprók Háza és a Napsugár tagintézményeket érintette.
A megvalósítási  időszak 2016.09.15-2018.01.15.  A műszaki  átadás-átvétel  2017.08.31-én a garanciális
bejárás pedig 2018 szeptemberében történt, a garanciális javításokat elvégezték. A beruházás aktiválásra
került.  A záró ellenőrzés 2020.08.31-én kezdődött  (a TOP-6.5.1-15-DU1-2016-00004 Dunaújvárosi  Óvoda
energetikai felújítása projekttel).

Mindkét projektben az eszközbeszerzések során történt  nettó 5 000 Ft egységár alatti értékű játékok,
ágyneműk, egyéb eszközök beszerzése is. (Tételesen az előterjesztés 2. mellékletében olvasható.)

A beruházások számviteli üzembe helyezése során az az eszközök és források értékeléséről szóló sza-
bályzat szerint a nettó 5 000 Ft egységár alatti tételek kezelése a következő: 
“Az 5 000 Ft egyedi érték alatti eszközök esetében, melyek nem minősülnek tárgyi eszköznek a besz-
erzéshez kapcsolódó kiadást a dologi kiadások között a K31 készletbeszerzések megfelelő rovatán kell
elszámolni.”

A Magyar Államkincstár a fenti két projekt kapcsán lefolytatott ellenőrzés során a nettó 5 000 Ft
alatti  –  korábban  eszközbeszerzésként  elfogadott  -  kiadásokat  2021  márciusában  nem
elszámolhatónak minősítette, mivel a pályázati felhívás 5.8. pontja f) alpontja előírja,  hogy a nem
elszámolható költségek körébe tartozik a „Forgóeszközök beszerzése, tartós használatot nem biztosító,
egyszer  használható  eszközök  beszerzése”.  (Az  értesítő  levelek  az  előterjesztés  2.  mellékletét
képezik).

A fentiek alapján  a Makk Marci Megújul projektben nettó 501 300 Ft (bruttó 636 651 Ft), a
Dunaújvárosi Óvoda felújítása projektben pedig nettó 1 558 500 Ft (bruttó 1 979 295 Ft),
összesen nettó 2 059 800 Ft (bruttó 2 615 946 Ft) visszafizetési kötelezettsége keletkezett
az önkormányzatnak, melyet a Kincstárnak a közgyűlési döntést követően át kell utalni, mivel
ezek nem elszámolható költségként eszközbeszerzésként elfogadásra és kifizetésre kerültek a
kifizetési kérelmek részeként.

A felmerülő kötelezettségvállalások fedezetére a 2021. évi költségvetés 5. melléklete /22.2. TOP
Programok  /3.  dologi  kiadások/ TOP  előkészítő,  megalapozó  tevékenységek  előirányzat  sor
biztosít fedezetet. 
A pénzügyi  egyeztetések alapján  a  visszafizetés  teljesítéséhez a  költségvetési  rendelet  módosítása
szükséges, melyre a közgyűlési döntést követően kerülhet sor a Költségvetési és Pénzügyi Osztály által.

mailto:foep@dunaujvaros.hu


E kiadások nem kötendőek a már lezárt projektek kódjaihoz, így átcsoportosításra kizárólag rovat és a
kormányzati funkciók tekintetében van szükség az alábbiak szerint:

Részlete
ző kód

Előirányzat Rovatról Rovatra COFOG-ról COFOG-ra Összeg (Ft)

515051 5. melléklet / 22.2 TOP 
Programok/3. dologi 
kiadások/ TOP 
előkészítő, megalapozó 
tevékenységek

K336
K351

K84 062020 104031 636 651

nettó 501 300

515051 5. melléklet / 22.2 TOP 
Programok/3. dologi 
kiadások/ TOP 
előkészítő, megalapozó 
tevékenységek

K336
K351

K84 062020 091140 1 979 295

nettó 1 558 500

összesen 2 615 946

Az előterjesztés tárgya a fenti két projektben a forgóeszközök kapcsán keletkezett visszafizetési
kötelezettség teljesítéséhez szükséges forrás (bruttó 2 615 946 Ft) biztosítása és a költségvetési
előirányzat átcsoportosítás jóváhagyása a költségvetési rendelet módosításához.

Az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság és az Ügyrendi, Igazgatási és
jogi Bizottság véleményezi. 
Tisztelettel kérem a mellékelt határozat tervezet véleményezését.

Dunaújváros, 2021. március 31.

Tisztelettel:

Szabó Imre
           osztályvezető

Mellékletek:
1. sz.: Határozati javaslat
2. sz.: Magyar Államkincstár értesítő levelei, forgóeszköz-listák



1. sz. melléklet
HATÁROZATI JAVASLAT

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

a TOP-6.2.1-15-DU1-2016-00001 Makk Marci megújul és a TOP-6.2.1-15-DU1-2016-00002
Dunaújvárosi Óvoda felújítása c. projektek kapcsán keletkezett visszafizetési

kötelezettség forrásának biztosításáról

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 hozzájárul, hogy  Dunaújváros Megyei
Jogú  Város  Önkormányzata  a TOP-6.2.1-15-DU1-2016-00001  Makk  Marci  megújul
című  projekt  vonatkozásában  a  Közreműködő  Szervezet  záró  ellenőrzése  során  a
pályázati  támogatásból  nem  elszámolható  költségek  közé  sorolt,  forgóeszközként
nyilvántartásba vett játékok és egyéb eszközök nettó beszerzési költségét, 1.558.500,-
Ft-ot, azaz bruttó 1 979 925 Ft-ot elismeri túlfinanszírozásként és annak költségét saját
forrásból visszafizeti.

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere  hozzájárul, hogy  Dunaújváros Megyei
Jogú  Város  Önkormányzata  a TOP-6.2.1-15-DU1-2016-00002  Dunaújvárosi  Óvoda
felújítása  című  projekt  vonatkozásában  a  Közreműködő  Szervezet  záró  ellenőrzése
során  a  pályázati  támogatásból  nem  elszámolható  költségek  közé  sorolt,
forgóeszközként  nyilvántartásba  vett  játékok  és  egyéb  eszközök  nettó  beszerzési
költségét,  501.300,-  Ft-ot,  azaz  bruttó  636 651  Ft-ot  elismeri  túlfinanszírozásként  és
annak költségét saját forrásból visszafizeti.

3.)  Dunaújváros Megyei  Jogú Város Polgármestere hozzájárul  ahhoz,  hogy Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  az  1-2.  pontban  megnevezett  visszafizetési
kötelezettségvállalás  teljesítéséhez  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata
összesen  bruttó  2 615  946 Ft  saját  forrást  biztosítson.  A  kötelezettségvállalások
fedezetére Dunaújváros MJV Önkormányzata 2021. évi költségvetése biztosít forrást az
5.  melléklet  /TOP  Programok/  3.  dologi  kiadások/ TOP  előkészítő,  megalapozó
tevékenységek előirányzat soron az alábbi rovat és kormányzati funkció átvezetésekkel:

Részlet
ező kód

Előirányzat Rova
tról

Rov
atra

COFOG
-ról

COFOG-
ra

Összeg (Ft)

515051 5. melléklet / 22.2 TOP 
Programok/3. dologi 
kiadások/ TOP 
előkészítő, megalapozó 
tevékenységek

K336
K351

K84 062020 104031 636 651

nettó 501 300

515051 5. melléklet / 22.2 TOP 
Programok/3. dologi 
kiadások/ TOP 
előkészítő, megalapozó 
tevékenységek

K336
K351

K84 062020 091140 1 979 295

nettó 1 558 500

összesen 2 059 800



4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere hozzájárul ahhoz, hogy a határozat 3.
pontjában meghatározott átcsoportosításokat, illetve a fentiekhez kapcsolódó rendelet-
módosítást Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Költségvetési és
Pénzügyi Osztálya elvégezze.

5.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  felkéri  a  Főépítészi,  Építésügyi  és
Környezetvédelmi Osztály vezetőjét, hogy gondoskodjon az 1-2. pontokban megnevezett
kötelezettség nyilvántartásba vételéről, valamint a határozat közléséről. 

Dunaújváros, 2021. április …
   

Pintér Tamás
          polgármester

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért
      a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért
a főépítészeti, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 

- a költségvetési rendelet módosításáért: 
a jegyző

    - a költségvetési rendelet módosításában való közreműködésért:
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
                a főépítészeti, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

- a határozat közléséért: a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő: a kötelezettségvállalás teljesítésére: 2021. április 27.
a rendelet módosítására: a költségvetési rendelet soron következő módosításának
időpontja
a határozat közlésére: 2021. április 20.










	Felelős: - a határozat végrehajtásáért

