
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021.06.24.

Javaslat a Dunaújváros Labdarúgó Sportlétesítmény-fejlesztés 2. ütem
projektben fel nem használt támogatás visszafizetése kapcsán költségvetési

előirányzat létrehozására és a szükséges átcsoportosítások elvégzésére

Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
az ifjúsági , sport és turisztikai bizottság elnöke

Előkészítő: Szabó Imre osztályvezető
Borka Ildikó pályázati koordinációs vezető ügyintéző

Meghívott: -

Véleményező bizottság:     
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021.06.23.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021.06.23.
ifjúsági , sport és turisztikai bizottság 2021.06.23.

Az előterjesztés rövid tartalma: 
Az  Eszperantó  úti  Stadion  fejlesztése  támogatása  céljából  2014.06.13-án  kötött  támogatási
szerződés  alapján  megvalósított  projekt  záró  elszámolását  elfogadták,  a  fel  nem  használt
támogatási előleg,  20 396 940 Ft visszafizetendő.  A tartalék soron 20 396 e Ft elkülönítésre
került a költségvetési rendeletben, így a kötelezettségvállalás teljesítéséhez 2021. évi kiadási
előirányzat létrehozása, valamint ezer Ft forráskiegészítés szükséges átcsoportosítás útján. 

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

Iktatószám: 24 379 – 3  /2021

Ügyintéző neve: Borka Ildikó Ügyintéző telefonszáma: 25/544-160
Ügyintéző aláírása: Borka Ildikó 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:  
Leadás dátuma: 2021. Ellenőrzés dátuma: 2021.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: 
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné Pintér Mónika s.k.            
Leadás dátuma: 2021.06.15. Ellenőrzés dátuma: 2021.06.15.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: dr. Petánszki Lajos s.k.
Leadás dátuma: 2021.06.16. Ellenőrzés dátuma: 2021.06.16.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés
Egyéb megjegyzések:



Javaslat a Dunaújváros Labdarúgó Sportlétesítmény-fejlesztés 2. ütem
projektben fel nem használt támogatás visszafizetése kapcsán költségvetési

előirányzat létrehozására és a szükséges átcsoportosítások elvégzésére

Tisztelt Közgyűlés!

A Magyarország 2017.  évi központi  költségvetéséről szóló 2017. évi  C. törvény 1. melléklet
XVII. fejezeté 20 cím 39 alcím 43 jogcímcsoport a  Dunaújváros labdarúgó sportlétesítmény-
fejlesztése fejezeti  kezelésű előirányzat  terhére a városnak mindösszesen 1.396.512.000 Ft
vissza nem térítendő támogatást ítéltek meg a Dunaújváros, Eszperantó úti Stadion fejlesztése
célra (2. ütem).

A Támogatási Szerződés 2014.06.13-én jött  létre, majd 4 alkalommal került  módosításra.  A
kivitelezési  munkák  2018.  májusban  kezdődtek,  az  illetékes  hatóságtól  a  használatbavételi
engedélyt  2019.10.09-én  kapta  meg  az  Önkormányzat.  A  záró  beszámoló  2020  I.
negyedévében benyújtásra került.

Az  Emberi  Erőforrások  Minisztériuma  Sportért  Felelős  Államtitkársága,  mint  Támogató
2021.05.27-én kelt levelében arról értesítette önkormányzatunkat, hogy a 1 396 512 000 Ft tá-
mogatásból 1 376 115 060 Ft felhasználását, elszámolását elfogadja a menedzsment által be-
nyújtott beszámolók alapján, és kéri, hogy a fel nem használt különbözet, azaz 20 396 940 Ft
visszafizetéséről gondoskodjunk legkésőbb 2021.07.01-jéig. (értesítés: előterjesztés 1. mel-
léklete)

Forrás:  a  projekt  elkülönített  bankszámláján  és  tartalékba  helyezve  rendelkezésre  áll
20 396 059 Ft fedezet, előirányzat szinten 20 396 e Ft. (továbbá teljesítési biztosítékra 45 883 e
Ft  függő  kiadásként). A  visszafizetés  teljesítéséhez  a  költségvetési  rendelet  módosítása
szükséges,  melyre  közgyűlési  döntést  követően  kerülhet  sor  a  Költségvetési  és  Pénzügyi
Osztály által.

A fentiek alapján előirányzat létrehozás mellett kerekítve ezer Ft forráskiegészítés szükséges
a kötelezettségvállalás maradéktalan teljesítéséhez. E különbözetre a 2021. évi költségvetés
7. melléklete /22.2. TOP Programok /3. dologi kiadások/ TOP előkészítő, megalapozó tevé-
kenységek előirányzat sor biztosít fedezetet átcsoportosítással.

A  költségvetési  rendeletben  az  önkormányzat  egyéb  felhalmozási  kiadásait  tartalmazó  16.
mellékletben újonnan létrehozott sorként az alábbi előirányzat létrehozása javasolt a megjelölt
átvezetésekkel:

Részlet
ező kód

Előirányzatról Előirányzatra Rovat
ról

Rovat
ra

COFOG
-ról

COFO
G-ra

Összeg (Ft)

516603 9. melléklet / 24. 1. 
Pályázatokból 
további éveket 
terhelő 
kötelezettség 
tartaléka/Nemzeti 
Stadionfejlesztési 
Program

16. melléklet/ K84
Egyéb 
felhalmozási célú 
támogatások 
államháztartáson 
belülre

K513 K84 081030 081030 20 396 000

516603 7. melléklet / 22.2 
TOP Programok/3. 
dologi kiadások/ 
TOP előkészítő, 
megalapozó 
tevékenységek

16. melléklet/ K84
Egyéb 
felhalmozási célú 
támogatások 
államháztartáson 
belülre

K336
K351

K84 062020 081030 1 000

összesen 20 397 000

Az  Eszperantó  úti  Labdarúgó  Stadion  fejlesztése  céljából  megvalósított  projekt  záró
elszámolását  elfogadták,  a  fel  nem  használt  támogatási  előleg,  20 396 940  Ft
visszafizetendő.  A  Pályázatokból  további  éveket  terhelő  kötelezettség  tartalék  soron



20 396 e Ft elkülönítésre került a költségvetési rendeletben, így a kötelezettségvállalás
teljesítéséhez 2021. évi kiadási előirányzat létrehozása, valamint ezer Ft forráskiegészítés
szükséges.
 
Bizottsági vélemények: Jelen előterjesztést pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizott-
ság, az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság és az az ifjúsági , sport és turisztikai bizottság a
2021.06.23-ai ülésén tárgyalja. Mivel a közgyűlési postázás megelőzi a bizottsági ülések nap-
ját, a bizottságok véleményét azok elnökei a közgyűlésen szóban ismertetik.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a közgyűlés elé:

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

…../2021. (VI.24.) határozata

a Dunaújváros Labdarúgó Sportlétesítmény-fejlesztés 2. ütem
projektben fel nem használt támogatás visszafizetése kapcsán költségvetési

előirányzat létrehozására és a szükséges átcsoportosítások elvégzéséről

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a
Dunaújváros  Labdarúgó  Sportlétesítmény-fejlesztés  2.  ütem  projekt
kapcsán Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a támogatásból fel
nem használt 20 396 940 Ft-ot köteles visszafizetni a Támogató (Emberi Erőforrások
Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkársága) részére.

2.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  hozzájárul,  hogy
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  a  jelen  határozat  1.)  pontjában
feltüntetett  kötelezettségvállalás  teljesítéséhez  1 000  Ft  azaz  egyezer  forint
forráskiegészítést biztosít.

3.) Dunaújváros  MJV  Önkormányzata  Közgyűlése  hozzájárul  ahhoz,  hogy  a  2021.  évi
költségvetési  rendeletben Dunaújváros  MJV  Polgármesteri  Hivatalának
Költségvetési és Pénzügyi Osztálya módosítást végezzen a  Dunaújváros Labdarúgó
Sportlétesítmény-fejlesztés 2. ütem projekt előirányzatai tekintetében. A 16. melléklet/
„K84 Egyéb felhalmozási  célú  támogatások államháztartáson belülre”  előirányzatra
20 396 000  Ft  átcsoportosítása szükséges  a  9.  melléklet  /  „24.1  Pályázatokból
további  éveket  terhelő  kötelezettség  tartaléka”  sorról,  valamint  1 000  Ft
átcsoportosítása a 7. melléklet/ 23.4 TOP programok/ 3. dologi kiadások sorról az
alábbiak szerint:

Részlet
ező kód

Előirányzatról Előirányzatra Rovat
ról

Rovat
ra

COFOG
-ról

COFO
G-ra

Összeg (Ft)

516603 9. melléklet / 24. 1. 
Pályázatokból 
további éveket 
terhelő 
kötelezettség 
tartaléka

16. melléklet/ K84
Egyéb 
felhalmozási célú 
támogatások 
államháztartáson 
belülre

K513 K84 081030 081030 20 396 000

516603 7. melléklet / 22.2 
TOP Programok/3. 
dologi kiadások/ 
TOP előkészítő, 
megalapozó 
tevékenységek

16. melléklet/ K84
Egyéb 
felhalmozási célú 
támogatások 
államháztartáson 
belülre

K336
K351

K84 062020 081030 1 000

összesen 20 397 000

4.) Dunaújváros  MJV  Önkormányzata  Közgyűlése  felhatalmazza  a  jegyzőt,  hogy  a



határozati  javaslat  3.)  pontjában  részletezett  előirányzat  módosítást  Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  2021.  évi  költségvetési  rendeletének
következő módosításakor vegye figyelembe.

Felelős: -a költségvetési rendelet módosításáért: 
                a jegyző 
      -a költségvetési rendelet módosításában való közreműködésért:
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
                a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő: 
              - a kötelezettségvállalás teljesítésére: 2021. június 30.
              - a rendelet módosítására: 
          a költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja
               - a határozat közlésére: 2021. július 5.

Dunaújváros, 2021. június 24.

             
Tóth Kálmán s. k.

a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési
bizottság elnöke

Tóth Kálmán s. k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

elnöke

Motyovszki Mátyás s.k.
az ifjúsági , sport és turisztikai bizottság elnöke
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