Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021. 06. 24.
Javaslat a DV N Zrt. -vel támogatási szerződés megkötésére
Előadó:
Előkészítő:

a Pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Szabó Imre – osztályvezető

Meghívott:
Véleményező bizottságok:
a Pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság
az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

2021.06.23.
2021.06.23.

A napirendi pont rövid tartalma:
A TOP plusz 2021-2027-es időszak projektjeit a DV N Zrt. és a DMJV Önkormányzata tervezetten
konzorciumban fogja megvalósítani.
A pályázatok előzetes anyagainak, az ITS alapdokumentum elkészítéséhez szükséges forrás
biztosítása, melyet ÁFA nélkül működési támogatásként célszerű nyújtani.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Főépítészi, Építésügyi és
Környezetvédelmi Osztály
Ügyintéző neve: Szabó Imre
Ügyintéző aláírása:

Iktatószám: 24809-2/2021
Ügyintéző telefonszáma: 25/544-317
Osztályvezető aláírása:

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

Ellenőrzés dátuma:
Van/Nincs

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:

egyszerű/minősített

A tárgyalás módja:

Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:

Javaslat
a DV N Zrt. -vel támogatási szerződés megkötésére

Tisztelt Közgyűlés!
A TOP plusz 2021-2027-es időszak projektjeit a DV N Zrt. és a DMJV Önkormányzata tervezetten
konzorciumban fogja megvalósítani.
A pályázatok előzetes anyagainak, az ITS alapdokumentum elkészítéséhez szükséges forrás
biztosítása, melyet ÁFA nélkül működési támogatásként célszerű nyújtani.
A DV N Zrt.-nek működési célú támogatás jogcímén 15 millió Ft-ot, és jövő évre további 15 millió
Ft-ot szükséges biztosítani. A DV N Zrt. a működési célú támogatással elszámol minden tárgy év
december 15-ig, és amennyiben a támogatás összegét nem használja fel a fenti célra, vagy
pályázati forrást szerez, akkor visszafizeti a támogatás ezen részét.
Bizottsági vélemények:
A pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság és az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
az előterjesztést a 2021. június 23-i ülésén tárgyalja és véleményét szóban ismerteti.
Tisztelt Közgyűlés!
Fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
…/2021. (VI. 24.) határozata
a DV N Zrt. -vel támogatási szerződés megkötéséről
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a DV N Zrt. -vel megköti a jelen
határozat mellékletében csatolt Támogatási szerződést azzal, hogy a Miniszterelnökség
Támogatásokat Vizsgáló Iroda jóváhagyását követően lép hatályba.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a polgármestert a
határozat közlésére, valamint a határozat mellékletét képező Támogatási szerződés aláírásra
felhatalmazza.
Felelős: - a határozat végrehajtására
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért
a Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály vezetője
Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő nyolc napon
belül
a támogatási szerződés aláírására: 2021. június 30.
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kinyilvánítja, hogy Dunaújváros

Megyei Jogú Város Önkormányzata 15.000.000,- Ft-ot biztosít a 2021. évi önkormányzati
költségvetése 7. melléklet /TOP Programok/ 5. egyéb kiadások előirányzaton a 7. melléklet /TOP
Programok/ 3. dologi kiadások/ TOP előkészítő, megalapozó tevékenységek előirányzat sorról
történő átcsoportosítás révén.
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1.
pontban rögzített kötelezettségvállalást a 2021. évi önkormányzati költségvetés soron következő
módosításakor vegye figyelembe, egyúttal utasítja a polgármestert a kötelezettségvállalás
teljesítésére.
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
a polgármester
- a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője
- a költségvetés módosításáért:
a jegyző
- a költségvetés módosításában való közreműködésért:
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő: a 2021. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban foglalt
Támogatási szerződés támogatás tartalmára figyelemmel 15.000.000,- Ft összeget a 2022. évi
költségvetési rendelet tervezésekor vegye figyelembe.
Felelős:

- a költségvetés tervezéséért:
a jegyző
- a költségvetés tervezésben való közreműködésért:
a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő: a 2022. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja
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

