
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021.08.26.

Javaslat a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00001 “Nyugati gazdasági terület
közlekedésfejlesztése Dunaújvárosban” projektben 2. körben visszautalandó

támogatási előleg kapcsán költségvetési előirányzatok módosítására

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

Előkészítő: Szabó Imre osztályvezető
Borka Ildikó pályázati koordinációs vezető ügyintéző

Meghívott: -

Véleményező bizottság:     
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021.08.25.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021.08.25.

Az  előterjesztés  rövid  tartalma: A  „Nyugati  gazdasági  terület  közlekedésfejlesztése
Dunaújvárosban”  projekt  kapcsán  986 180  Ft  visszafizetési  kötelezettséget  teljesítettünk  a
676/2021.  (VI.24.)  határozat  alapján.  A  Kincstár további  15 142  Ft visszafizetési
kötelezettséget állapított meg. E 2. kötelezettségvállalás előirányzatát is rendezni szükséges a
költségvetési rendeletben (következő évek tartalék sorról történő átcsoportosítás)

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

Iktatószám: 2814 - 19  /2021

Ügyintéző neve: Borka Ildikó Ügyintéző telefonszáma: 25/544-160
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása: 

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:                                                             
Leadás dátuma: 2021. Ellenőrzés dátuma: 2021
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: 
Leadás dátuma: 2021. Ellenőrzés dátuma: 2021.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

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



Javaslat a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00001 “Nyugati gazdasági terület
közlekedésfejlesztése Dunaújvárosban” projektben 2. körben visszautalandó

támogatási előleg kapcsán költségvetési előirányzatok módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

A Terület  és  Településfejlesztési  Operatív  Program (TOP)  keretén  belül  meghirdetett  TOP-
6.1.5-16  Gazdaságfejlesztést  és  a  munkaerő  mobilitás  ösztönzését  szolgáló
közlekedésfejlesztés  című  pályázati  felhívás  keretében  Dunaújvárosnak  231  000 000  Ft
támogatást  ítéltek  meg  a  TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00001  Nyugati  gazdasági  terület
közlekedésfejlesztése Dunaújvárosban című projekt megvalósítására. 
A projekt  a Budai  Nagy Antal  út  felújítására irányult (Kandó  K.  tér  -  Volán  telep  közötti
szakasz). Az önkormányzat a projekt megvalósítására  konzorciumot alakított a Vasmű u. 41.
Irodaház Kft.-vel.

A  megvalósítás  időszaka  2019.01.01-2021.04.30,  a  Támogatói  Szerződés  hatályba  lépése:
2019.06.26. 
Önkormányzatunknak 210 210 000 Ft támogatási előleget folyósítottak 2019.07.16-án.

A  projektköltségvetésben (konzorciumi költségvetésben) történt jóváhagyott átcsoportosítások
okán az  önkormányzat  által  igénybe  vehető  előleg  összege csökkent  209 223 820 Ft-ra. A
Magyar  Államkincstár  (MÁK)  felszólítására 2021.06.22–én  986 180  Ft visszafizetési
kötelezettséget teljesítettünk a 676/2021.(VI.24.) közgyűlési határozat alapján.

A MÁK felülvizsgálat során további  15 142 Ft  visszafizetési kötelezettséget állapított meg (fel
nem használt előlegünk módosult összege: 1 001 322 Ft, ez alapján az igénybe vehető előleg
209 208 678 Ft a korábbi 209 223 820 Ft helyett), melyet a szűk határidő miatt ún. függő utalás-
sal  2021.07.09-én haladéktalanul  teljesített is az önkormányzat. (A kapcsolódó 2021.07.06-ai
MÁK értesítés: előterjesztés 1. melléklete.)

A kötelezettségvállalás teljesítése  saját forrás bevonását  nem igényli, hiszen a különbözet
összegéből nem történt felhasználás.  Fedezete -akárcsak az 1. részlet kapcsán-  elkülönített
bankszámlán és a tartalék előirányzatba helyezve rendelkezésre állt, jelen előterjesztés tár-
gya a szükséges költségvetési rendelet módosítás közgyűlési határozatba foglalása.
(Az 1. részlet kapcsán szükséges előirányzat átcsoportosítás a 676/2021. (VI.24.) közgyűlési
határozatban már rögzítésre került.)

A  költségvetési  rendeletben  az  önkormányzat  egyéb  felhalmozási  kiadásait  tartalmazó  16.
mellékletben az alábbi előirányzat emelése javasolt a megjelölt átvezetésekkel:

Részlet
ező kód

Előirányzatról Előirányzatra Rovat
ról

Rovatra COFOG Össze
g (Ft)

515051
24

9. melléklet / 24. 1.
Pályázatokból további

éveket terhelő
kötelezettség tartaléka

16. melléklet/ K84
Egyéb felhalmozási célú

támogatások
államháztartáson belülre

K513 K84 062020 15 142

Az  önkormányzatnak  a  TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00001  “Nyugati  gazdasági  terület
közlekedésfejlesztése  Dunaújvárosban”  projektben  további  15 142  Ft  támogatás-
visszafizetési kötelezettsége áll fenn, mivel immár kisebb összegű támogatási előlegre
jogosult,  mint  amennyit  a  belső  költségátcsoportosításokat  megelőzően  folyósítottak. A
maradványösszeg előirányzatként a  Pályázatokból további éveket terhelő kötelezettség
tartaléka soron  áll(t)  rendelkezésre,  mely  átcsoportosítandó  az  Egyéb  felhalmozási
támogatások közé.

Bizottsági  vélemények:  Jelen  előterjesztést  pénzügyi,  gazdasági  és  városüzemeltetési
bizottság és az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság a 2021.08.25-ei ülésén tárgyalja. Mivel a
közgyűlési postázás megelőzi a bizottsági ülések napját, 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. (VIII.26.) határozata

a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00001 “Nyugati gazdasági terület közlekedésfejlesztése
Dunaújvárosban” projektben 2. körben visszautalandó támogatási előleg kapcsán

költségvetési előirányzatok módosításáról

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése rögzíti, hogy a TOP-6.1.5-
16-DU1-2018-00001  “Nyugati  gazdasági  terület  közlekedésfejlesztése
Dunaújvárosban” projekt kapcsán Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
986 180 Ft előleg-visszafizetési kötelezettséget teljesített 2021.06.22–én a 676/2021.
(VI.24.) határozat szerint. 

2.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a
TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00001 “Nyugati gazdasági terület közlekedésfejlesztése
Dunaújvárosban” projekt kapcsán Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
vonatkozásában  a  maximálisan  felhasználható  előleg  összege  209 208 678  Ft-ra
módosult, így jóváhagyja, hogy a számára folyósított támogatási előlegből a hatályos
Támogatási Szerződés és költségvetés alapján az önkormányzat további 15 142 Ft-ot
volt köteles visszafizetni a Támogató részére 2021.07.09-én.

3.) Dunaújváros  MJV  Önkormányzata  Közgyűlése  hozzájárul  ahhoz,  hogy  a  2021.  évi
költségvetési  rendeletben Dunaújváros  MJV  Polgármesteri  Hivatalának
Költségvetési és Pénzügyi Osztálya módosítást végezzen a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-
00001 “Nyugati gazdasági terület közlekedésfejlesztése Dunaújvárosban” projekt
előirányzatai tekintetében. A 16. melléklet/ „K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások
államháztartáson belülre” előirányzatra  15 142 Ft átcsoportosítása szükséges a 9.
melléklet / „24.1 Pályázatokból további éveket terhelő kötelezettség tartaléka” sorról
az alábbiak szerint:

Részletez
ő kód

Előirányzatról Előirányzatra Rovat
ról

Rovatra COFOG Összeg
(Ft)

51505124 9. melléklet / 24. 1.
Pályázatokból további

éveket terhelő
kötelezettség

tartaléka

16. melléklet/ K84
Egyéb felhalmozási
célú támogatások
államháztartáson

belülre

K513 K84 062020 15 142

4.) Dunaújváros  MJV  Önkormányzata  Közgyűlése  felhatalmazza  a  jegyzőt,  hogy  a
határozati  javaslat  2.)  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 rendelet módosítására: 
          a költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja
               - a határozat közlésére: 2021. szeptember 10.

Dunaújváros, 2021. augusztus 26.
             

Tóth Kálmán s. k.
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési

bizottság elnöke

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

elnöke
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