
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021.08.26.

Javaslat a TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001 DUNA-MUNKA-TOP projektben
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.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021.08.

Az  előterjesztés  rövid  tartalma: A  DUNA-MUNKA-TOP  projekt  kapcsán  186 324 Ft
visszafizetési  kötelezettséget  állapított  meg  a  MÁK  (fel  nem  használt  előleg).  A  forrás
rendelkezésre  áll,  a  kötelezettségvállalás  teljesítéséhez  viszont  a  kapcsolódó  költségvetési
előirányzat összegét szükséges megemelni.

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

Iktatószám: 438 - 126 /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-6.8.2-15-DU1-2016-00001 DUNA-MUNKA-TOP projektben visszautalandó
támogatási előleg kapcsán költségvetési előirányzatok módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

A  TOP-6.8.2-15  Helyi  foglalkoztatási  együttműködések  a  megyei  jogú  város  területén  és
várostérségében  című  pályázatra  a  Dunaújváros  MJV  Önkormányzata  és  a  Fejér  Megyei
Kormányhivatal  konzorciumában  benyújtott  projekt  kedvező  elbírálásban  részesült.  A  TOP-
6.8.2-15-DU1-2016-0000  DUNA-MUNKA-TOP  projekt  megvalósítására  kapott  támogatási
összeg 620 000 000 Ft.

A  megvalósítás  időszaka:  2016.  szeptember  1  -  2021.  március  31.,  jelenleg  a  zárás  van
folyamatban.

Önkormányzatunknak 112 786 980 Ft támogatási előleget folyósítottak 2016-ban.

A Magyar Államkincstár 2021.06.28-ai elektronikus levele nyomán megállapításra került, hogy
az önkormányzat részéről fel nem használt előleg összege 186 324 Ft, melyet mielőbb vissza
szükséges fizetni a Támogató részére. (a lemondó nyilatkozat az 1. mellékletben, a kapcsolódó
e-mail a 2. mellékletben olvasható).

Forrás: a projekt elkülönített bankszámláján rendelkezésre áll,  előirányzat szinten szükséges
rendezni a kötelezettségvállalást: a projekt 2021. évi előirányzat során (7. melléklet/ 22.2.
TOP  programok/  3.  dologi  kiadások/TOP-6.8.2…) összesen 133 615  Ft  előirányzat-
maradvány keletkezett, így a hiányzó 52 709 Ft-nyi előirányzat átcsoportosítása javasolt a 7.
melléklet  /  22.2  TOP  Programok/3.  dologi  kiadások/ TOP  előkészítő,  megalapozó
tevékenységek sorról.

A  visszafizetés  teljesítéséhez  tehát  a költségvetési  rendelet  módosítása  is  szükséges,
melyre közgyűlési döntést követően kerülhet sor a Költségvetési és Pénzügyi Osztály által.

A kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése saját forrás bevonását nem igényli.

Az alábbi átcsoportosítások, átvezetések javasoltak:

Részlete
ző kód

Előirányzatról Előirányzatra Rovatról Rovatra COFOG Összeg
(Ft)

5150511
1

7. melléklet/ 22.2 TOP
programok/ 3. dologi

kiadások/ TOP-6.8.2-15-
DU1-2016-00001 projekt

8. melléklet K336
K351

K506 062020 133 615

515051 7. melléklet / 22.2 TOP
Programok/3. dologi

kiadások/ TOP
előkészítő, megalapozó

tevékenységek

8. melléklet K336
K351

K506 062020 52 709

Összesen 186 324

Az  önkormányzatnak  a  TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001  DUNA-MUNKA-TOP  projekt
kapcsán  186 324 Ft támogatás-visszafizetési  kötelezettsége áll  fenn, mivel  ennyit  nem
használt  fel  a kiutalt előlegből.  A kötelezettségvállalás teljesítéséhez 2021.  évi  kiadási
előirányzat emelése, illetve átcsoportosítás szükséges.

Bizottsági  vélemények:  Jelen  előterjesztést  pénzügyi,  gazdasági  és  városüzemeltetési
bizottság és az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. augusztusi 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-6.8.2-15-DU1-2016-00001 DUNA-MUNKA-TOP projektben visszautalandó
támogatási előleg kapcsán költségvetési előirányzatok módosításáról

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a
TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001  DUNA-MUNKA-TOP  projekt kapcsán  Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  a  hatályos  Támogatási  Szerződés  és
költségvetés alapján  186 324 Ft-ot köteles visszafizetni a Támogató részére fel nem
használt előleg címén.

2.) Dunaújváros  MJV  Önkormányzata  Közgyűlése  hozzájárul  ahhoz,  hogy  a  2021.  évi
költségvetési  rendeletben Dunaújváros  MJV  Polgármesteri  Hivatalának
Költségvetési  és Pénzügyi  Osztálya módosítást  végezzen  TOP-6.8.2-15-DU1-2016-
00001  DUNA-MUNKA-TOP projekt  előirányzatai  tekintetében.  A  8.  mellékletben
újonnan létrehozott előirányzat sorra  186 324 Ft átcsoportosítása szükséges: 133
615 Ft  a 7. melléklet/ 22.2 TOP programok/ 3. dologi kiadások/  TOP-6.8.2-15-DU1-
2016-00001 projekt sorról, illetve  52 709 Ft a 7. melléklet / 22.2 TOP Programok/3.
dologi  kiadások/ TOP  előkészítő,  megalapozó  tevékenységek sorról  az  alábbiak
szerint:

Részlete
ző kód

Előirányzatról Előirányzatra Rovatról Rovatra COFOG Összeg
(Ft)

5150511
1

7. melléklet/ 22.2 TOP
programok/ 3. dologi

kiadások/ TOP-6.8.2-15-
DU1-2016-00001 projekt

8. melléklet K336
K351

K506 062020 133 615

515051 7. melléklet / 22.2 TOP
Programok/3. dologi

kiadások/ TOP
előkészítő, megalapozó

tevékenységek

8. melléklet K336
K351

K506 062020 52 709

Összesen 186 324

3.) 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 kötelezettségvállalás teljesítésére: 2021. szeptember 13.
              - a rendelet módosítására: 
          a költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja
               - a határozat közlésére: 2021. szeptember 9.

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
bbb
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