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Az előterjesztés polgármester elé kerül
Javaslat  a  „Védőháló  a  Dunaújvárosi  Díjhátralékosokért”  Alapítvány  2020.  évi
támogatásáról szóló szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadására

Előadó: Dr. Deák Mária
Előkészítő: Dr. Deák Mária

Véleményező bizottságok:
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Lakhatási Bizottság

Az előterjesztés rövid tartalma: 
A „Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvány a 2020. évben Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzatától 10.000.000 forint vissza nem térítendő támogatást
kapott.  Az  alapítvány  a  2020.  évi  támogatásáról  szóló  elszámolását  és  szakmai
beszámolóját határidőben benyújtotta. Az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló
15/2015.  (V.  22.)  önkormányzati  rendelet  13.  §  (4)  bekezdése  szerint  a  polgármester
hatáskörébe tartozik a támogatások felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása.
 
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Szociális Osztály Iktatószám: 17601-16/2021.

Ügyintéző neve: Husztiné Ölveti Judit Ügyintéző telefonszáma: 25/544-303
Ügyintéző aláírása: Husztiné Ölveti Judit s. k. Osztályvezető aláírása: Dr. Deák Mária 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: Hajgató Zita s. k.
Leadás dátuma: 2021. 04. 27. Ellenőrzés dátuma: 2021. 04. 27.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos s. k.
Leadás dátuma: 2021. 04. 28. Ellenőrzés dátuma: 2021. 04. 29.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Egyéb megjegyzések: -



JAVASLAT

a „Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvány 2020. évi támogatásáról szóló
szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadására

Tisztelt Polgármester Úr!

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében megalkotott
478/2020. (XI. 3.) kormányrendeletében veszélyhelyzetet hirdetett ki. A veszélyhelyzetre vonatkozó
rendelet 2020. november 4-től 2021. február 7. napjáig volt érvényes.
A kormány a veszélyhelyzet  kihirdetéséről  és a veszélyhelyzeti  intézkedések hatálybalépéséről
szóló 27/2021. (I. 29) kormányrendelettel 2021. február 8-ától ismételten veszélyhelyzetet hirdetett
ki Magyarország területére.

A veszélyhelyzetre vonatkozó részletszabályokat sarkalatos törvény, a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény határozza meg
(a továbbiakban: kat. tv.). 
A kat. tv. 46. § (4) bekezdése kimondja:
„(4)  Veszélyhelyzetben  a  települési  önkormányzat  képviselő-testületének,  a  fővárosi,  megyei
közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés
elnöke  gyakorolja.  Ennek  keretében  nem  foglalhat  állást  önkormányzati  intézmény
átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést
is érinti.” 

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  „Védőháló  a  Dunaújvárosi
Díjhátralékosokért”  Alapítvánnyal  kötendő  2020.  évi  támogatási  szerződés  megkötéséről  szóló
270/2020.  (VII.16.)  határozat  (továbbiakban:  270/2020.  (VII.16.)  határozat)  1.  pontja  alapján
döntött  arról,  hogy a  „Védőháló a Dunaújvárosi  Díjhátralékosokért”  Alapítvány részére a 2020.
évben 10.000.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatást biztosít. (lásd: 1. melléklet)

A 270/2020 (VII.16.)  határozat  2.  pontjában kapott  felhatalmazás alapján Dunaújváros  Megyei
Jogú Város Önkormányzata 2020. július 29. napján, a 14209-21/2020. ügyiratszámon támogatási
szerződést kötött az alapítvánnyal. A támogatási szerződés 5.2. és 6.4. pontja szerint:
-   „5.2.  A támogatás felhasználásának kezdő időpontja:  a támogatás kiutalását  követő naptól,
véghatárideje: támogatások: 2020. december 31., működési költség 2021. március 31.”, 
-   „6.4. A Kedvezményezett köteles a támogatás felhasználásáról részletes szakmai beszámolót
és tételes pénzügyi elszámolást készíteni. A szakmai beszámolóban tájékoztatást kell nyújtani a
Támogatónak  a  támogatott  feladat  cél  szerinti  megvalósulásáról,  a  jelen  szerződésben  vállalt
kötelezettségek teljesüléséről. A szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás Kedvezményezett
általi benyújtásának határideje a tárgyévi költségvetési évet követő március 31., vagy a támogatás
végső felhasználási határidejétől számított 90 nap.”

Fentiek alapján az alapítvány összesen 10.000.000, - Ft összegű vissza nem térítendő támogatási
összegről köteles a tárgyévet követő március 31. napjáig részletes szakmai beszámolót és tételes
pénzügyi elszámolást készíteni és azt benyújtani Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala Szociális Osztályára.

A részletes szakmai beszámolót és a fentieknek megfelelő pénzügyi elszámolást az alapítvány
határidőre benyújtotta.

A Szociális Osztály munkatársai leellenőrizték a szakmai beszámolót, a pénzügyi elszámolást és a
számszaki eltérések egyeztetését és javítását követően a módosított elszámolás 2021. április 19.
napján került benyújtásra. Az elszámolás hiánytalanul megtörtént.

A „Védőháló  a  Dunaújvárosi  Díjhátralékosokért”  Alapítvány  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város



Önkormányzata  Közgyűlése  2020.  évi  költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló
5/2020.  (II.  14.)  önkormányzati  rendelete  5.  a  melléklet  10.1.  sora  alapján  nyújtott  összesen
10.000.000,-  Ft  összegű  vissza  nem  térítendő  támogatásból  6.279.000,-  Ft-ot  támogatások
biztosítására, 1.900.333,- Ft-ot működésre használt fel (összesen: 8.179.333,- Ft).
Az alapítvány által 2020. évben Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatásából
maradt, fel nem használt összeg: 1.820.667,- Ft volt, melyből 1.700.000,- Ft visszautalása 2020.
december  18-án  megtörtént,  a  tényleges  fel  nem  használt  összeg  120.667.-  Ft,  annak
visszautalásáról rendelkezni szükséges.  

Az  elszámolás  alátámasztására  vonatkozó  részletes  dokumentumok terjedelmi  és  adatvédelmi
okok miatt jelen előterjesztéshez nem kerültek csatolásra. 

Az előterjesztés  2. melléklete tartalmazza az alapítvány szakmai beszámolóját és a támogatás
felhasználását összesítő lapokat.

Fentiekre tekintettel kérem Tisztelt Polgármester Urat, hogy a „Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátra-
lékosokért” Alapítvány 2020. évi, 10.000.000,- Ft összegű támogatás felhasználásáról szóló szak-
mai beszámolóját és a pénzügyi elszámolást elfogadni szíveskedjen. 

A beszámoló elfogadásáról szóló közgyűlési határozat-tervezet az előterjesztés 3. mellékletében
szerepel. 

Dunaújváros, 2021. április 20.

 Dr. Deák Mária
  osztályvezető



az előterjesztés 3. melléklete

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

a „Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvány 2020. évi támogatásáról szóló
szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás 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
képviselőtestület hatáskörében az alábbi döntést hozta:

1. Dunaújváros  Megyei Jogú Város Polgármestere  a  „Védőháló  a  Dunaújvárosi
Díjhátralékosokért” Alapítvány (2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.) részére Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által  nyújtott  2020.  évi  10.000.000,-  Ft
összegű vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról szóló szakmai beszámolóját és
pénzügyi elszámolást a határozat 1. számú mellékletét képező kimutatás szerint elfogadja.

2. Dunaújváros  Megyei Jogú Város Polgármestere megállapítja,  hogy  a  „Védőháló  a
Dunaújvárosi  Díjhátralékosokért”  Alapítvány  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2020.
(II. 14.) önkormányzati rendelete 5. a melléklet 10. 1.  pontja alapján nyújtott 10.000.000,-
Ft összegű vissza nem térítendő támogatásból 6.279.000,-Ft-ot támogatások biztosítására,
1.900.333,-Ft-ot működésre (összesen: 8.179.333 ,-Ft-ot) használt fel, a maradványösszeg
1.820.667,-Ft.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  tudomásul  veszi,  hogy  a  2.  pontban
megjelölt maradványösszegből a „Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvány
kuratóriumának  elnöke  2020.  december  18-án  az  önkormányzat  1736037-15361363-
00000000  számú  számlájára  1.700.000.  -  Ft-ot  visszautalt  és  megállapítja,  hogy  a
tényleges maradványösszeg 120.667.- Ft. 

4. Dunaújváros  Megyei Jogú Város Polgármestere felkéri  a  „Védőháló  a  Dunaújvárosi
Díjhátralékosokért” Alapítvány kuratóriumi elnökét, hogy a határozat kézhezvételét követő 8
napon belül gondoskodjon a fel nem használt 120.667,-Ft támogatási összeg Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzata OTP Bank Nyrt-nél vezetett költségvetési elszámolási
számlájára történő visszautalásáról (számlaszám: 11736037-15361363-00000000).  

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere felkéri a Szociális Osztály vezetőjét, hogy
e határozatról tájékoztassa a  „Védőháló  a  Dunaújvárosi  Díjhátralékosokért”  Alapítvány
kuratóriumi elnökét.

Felelős: a Szociális Osztály vezetője 
Határidő: 2021. május 31. 

Dunaújváros, 2021. május    

                                             Pintér Tamás
                                                                                     Polgármester








