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elnyerésére, illetve célirányos felhasználására. A pályázatokat 2018. október 31-ig kellett benyújtani a Vagyonkezelési
Osztályra a 2019. évi támogatásokra vonatkozóan. A pályázatok elbírálása a beadási határidő lejártát követő 30 napon
belül történik.
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Javaslat
a sportszervezetek létesítmény bérleti díjának pályázati úton történő támogatására
2019. évre
Tisztelt Közgyűlés!
I. Előzmények
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2016. (I.22.) önkormányzati
rendelete alapján pályázatot hirdetett a sportszervezetek létesítmény bérleti díjának támogatására.
(az előterjesztés 1. számú melléklete: rendelet; az előterjesztés 2. számú melléklet: pályázati
felhívás)
A rendelet 1. §-a szabályozza a személyi hatályt:
„1. § A rendelet személyi hatálya kiterjed Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén
működő, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény előírásainak megfelelő
dunaújvárosi székhellyel nyilvántartásba vett sportegyesületre, sportvállalkozásra,
sportszövetségre és szabadidő szervezéssel foglalkozó valamennyi sportszervezetre (a
továbbiakban: sportszervezet), köznevelési rendszer intézményeire (a továbbiakban együtt:
kedvezményezett).”
Továbbá a rendelet 2. §-a szabályozza a tárgyi hatályt:
„2.§ A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a sporttámogatás felhasználását biztosító alábbi
létesítményekre:
a) Dunaújvárosi Jégcsarnok: Dunaújváros, Eszperantó u. 6. (Hrsz: 316/7), alapterülete: 1ha
0481 m2 (Jégcsarnok épületeinek teljes területe: 6274 m2),
b) Tornacsarnok és udvar, egyéb épületek (klubház és szálló és étterem) – Dunaújváros,
Eszperantó u. 6. (Hrsz: 316/7), alapterülete: 8034 m2
c) Sporttelep (futballstadion és kiszolgáló) – Dunaújváros, Eszperantó u. 6. (Hrsz: 316/7),
alapterülete: 4 ha 2946 m2, és
d) Sportcsarnok (kézilabdacsarnok) – Dunaújváros, Eszperantó u. 6. (Hrsz: 316/7).
alapterülete: 7910 m2.”
A rendelet 2. számú mellékletében csatolt pályázatokat az önkormányzat által kibocsátott adatlap
pontos kitöltésével és a mellékletek csatolásával 2018. október 31-ig lehetett benyújtani az
előkészítő osztály munkatársaihoz.
A rendelet 6. §-a kimondja, hogy a tárgyi hatályként jelzett sportingatlanok bérleti díja
megfizetéséhez biztosított támogatást közvetlenül az üzemeltetőnek utalja át az önkormányzat az
európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet a Miniszterelnökség által
működtetett Támogatásokat Vizsgáló Iroda által előzetesen felülvizsgált céltámogatási
szerződésbe foglalt engedményezés alapján, havi bontásban, az Üzemeltető által kiállított
teljesítésigazolásnak megfelelő összegben.
A sportszervezetnek a rendelet 7. §-a (1) bekezdésében felsoroltakat kellett csatolnia a
pályázatához:
„7. § (1) A sportszervezetek részére a pályázathoz csatolni kell az alábbiakat:
a) a megpályázott időszakra vonatkozó tételes költségvetést bevételi és kiadási tételek
feltüntetésével,
b) a helyi önkormányzati adóhatóság által kiállított hatósági bizonyítványt, továbbá a NAV által
kibocsátott nemleges adóigazolást,
c) igazolást arról, hogy nincs folyamatban a pályázóval szembe tartozás rendezésére, a
sportszervezet megszüntetésére, törlésére irányuló eljárás,
d) a szervezet bejegyzését igazoló dokumentumot,

e) nyilatkozatot arról, hogy a pályázó rendezvényein Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzatát támogatóként tünteti fel,
f) a létesítmény használatára vonatkozó érvényes bérleti szerződést,
g) nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011.
(III.22.) Korm. Rendelet hatálya alá tartozó támogatást (de minimis) az előző három évben
összesen mennyit kapott a pályázó, és
h) a Közgyűlés által nyújtott támogatás felhasználásáról szóló részletes beszámolónak minősülő
az üzemeltető által az 5. § szerint kiadott teljesítésigazolást. ”
Az alábbi sportszervezetek nyújtottak be pályázatot:
















Titán Sportegyesület
Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesület
Danubius Kulturális és Sport Egyesület
Dunaújvárosi Egyetem Diák Sportegyesület
Duna-Pent Női Kézilabda Egyesület
Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség
Dunaújvárosi Kohász Labdarúgó Öregfiúk Egyesület
DKKA Nonprofit Kft.
Dunaferr Sportegyesület
DSE Röplabda Akadémia Nkft.
Dunaújvárosi Atlétikai Club
Dunaújvárosi Jégkorong Kft.
Dunaújvárosi Sárkányok Kosárlabda Sportegyesület
Angels Női Jégkorong Sportegyesület
Újvárosi Hokillák Sportegyesület

A pályázatok a vagyonkezelési osztályon megtekinthetőek.
II. A pályázatok értékelése
Az alábbiakban egy összesítő táblázat segítségével az előkészítő osztály az 1/2016. (I.22.)
önkormányzati rendelet 7. § alapján a) ponttól h) pontig jelzi, mi került benyújtásra, illetve milyen
támogatási összegre pályázott a szervezet.
X jelentése: rendelkezésre áll, - jelentése: hiánypótlás szükséges
Sportszervezet
neve

A pályázat Pályázott
7.§. b. 7.§ c. 7.§. d. 7.§ e. 7.§. f. 7.§. g. 7.§ h.
határidőben összeg (Ft) teljesí teljesí teljesí teljesí teljesí teljesí teljesí
érkezése
7.§.
a. tése
tése
tése
tése tése tése
tése
teljesítése

Titán SE

2018.10.18.

5.880.000 X

X

X

X

X

X

X

X

DPASE

2018.10.19.

51.596.370 X

X

X

X

X

X

X

X

Danubius KSE 2018.10.19.

15.000.000 X

X

X

X

X

X

X

X

Dunaújvárosi 2018.10.19.
Egyetem Diák
SE

10.455.722 X

X

X

X

X

X

X

X

Duna-Pent
NKSE

2018.10.25.

13.459.737 X

X

X

X

X

X

X

X

Dunaújvárosi
Labdarúgó
Szövetség

2018.10.25.

6.520.843 X

X

X

X

X

X

X

X

Dunaújvárosi
Kohász

2018.10.29.

2.760.000 X

X

X

X

X

X

X

X

Labdarúgó
Öregfiúk E.
DKKA
Nonprofit Kft.

2018.10.29.

45.884.437 X

X

X

X

X

X

X

X

Dunaferr SE

2018.10.29.

47.040.000 X

X

X

X

X

X

X

X

DSE Röplabda 2018.10.29.
Akadémia

31.000.000 X

X

X

X

X

X

X

X

Dunaújvárosi
Atlétikai Club

2018.10.30.

12.114.000 X

X

X

X

X

X

X

X

Dunaújvárosi
Jégkorong
Kft.

2018.10.30.

63.500.000 X

X

X

X

X

X

X

X

Dunaújvárosi
Sárkányok
Kosárlabda
SE

2018.10.30.

4.000.000 X

X

X

X

X

X

X

X

Angels
Női 2018.10.31.
Jégkorong SE

8.047.560 X

X

X

X

X

X

X

X

Újvárosi
Hokillák SE

7.444.610 X

X

X

X

X

X

X

X

Összesen

2018.10.31.

324.703.279,- Ft

Összegezve megállapítható, hogy a pályázatok határidőben érkeztek, a rendeletben
meghatározott mellékletek csatolásra kerültek, ezért a pályázati eljárás, és a pályázatok
érvényesnek és eredményesnek nyilváníthatóak.
III. A rendelkezésre álló forrás
Dunaújváros MJV Önkormányzata és a Hunép-Uniszol Zrt. között – közbeszerzési eljárást
követően – Üzemeltetési szerződés jött létre 2012. augusztus 01-én a dunaújvárosi
Sportingatlanok üzemeltetésével kapcsolatosan. A szerződésben Dunaújváros MJV
Önkormányzata vállalja, hogy az üzemeltetési szerződés időtartama alatt évente 274.320. E Ft-ot
biztosít sportszervezetek számára bérleti díj támogatásaként.
DMJV Közgyűlése 92/2016.(II.18.) határozatával (3. számú melléklet) módosította a szerződést,
mely alapján az addigi üzemeltetési díj 18.000.000,- Ft + ÁFA/hó megemelkedett 22.285.000,- Ft +
ÁFA/hó összegre, így az egy évre eső támogatás 267.420.000,- Ft + ÁFA/év (bruttó 339.623.400,Ft) (4. számú melléklet).
DMJV Közgyűlése 369/2017.(V.18.) határozata alapján 2017. augusztus 1. napjától az
üzemeltetési díj nettó 25.083.000,- Ft/hó, azaz bruttó 31.855.410 Ft/hó (5. számú melléklet).
A fentiekre tekintettel a pályázatra felhasználható összeg a 2019. évre bruttó 382.264.920,- Ft.
Az önkormányzati költségvetési rendelet 2019. évben szerződés szerint kötelezően tartalmazza a
fentebb jelölt összeget.
IV. Az elszámolások vizsgálata
Az előkészítő osztály megvizsgálta a pályázók 2018. évi (január-december időszakra) azonos
célra biztosított költségvetési támogatás elszámolását. Megállapítható, hogy a pályázók az
elszámolási kötelezettségüket maradéktalanul teljesítették az időarányos időszakra, a
bizonylatokkal alátámasztott elszámolás a támogató által jóváhagyható.
V. A támogatások folyósítására vonatkozó további releváns jogszabályi feltételek
1. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény ( továbbiakban Áht.) 2. § (1) bekezdés n)
pontja alapján :„költségvetési támogatás: a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai kivételével az
államháztartás központi alrendszeréből ellenérték nélkül, pénzben nyújtott támogatások,” tehát az
államháztartás önkormányzati alrendszeréből nyújtott támogatásokat nem minősíti annak. Az

egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Ctv.) 53. § (1) bekezdése szerint „az
államháztartásról szóló törvény rendelkezései szerint az államháztartás alrendszerei terhére kötött
támogatási szerződés vagy kibocsátott támogatói okirat alapján létesített jogviszony költségvetési
támogatási jogviszony, amelyet az államháztartás működésére vonatkozó jogszabályok
szabályoznak azzal, hogy a Ptk. alapján a támogató késedelmes teljesítése a mindenkor érvényes
jegybanki alapkamatnak megfelelő késedelmi kamattal terhelt.”
Az Ávr. 76. § (1) alapján nem adható ki támogatói okirat és nem köthető támogatási
szerződés többek között azzal, aki a Közpénztv. 6. §-a alapján nem részesíthető
költségvetési támogatásban, nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdése szerinti feltételeknek.
2. A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
(továbbiakban:Kptv) hatálya az államháztartás alrendszeréből nyújtott önkormányzati
támogatásokra is kiterjed.
A Kptv 6. § (1) bekezdése alapján „nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet
támogatásban
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek
önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá
tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja,
tisztségviselője, az egyesület, az egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti
szervének tagja,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.”
A Kptv 2. § (1) bekezdése :”E törvény alkalmazásában
a) támogatási döntés: az 1. § (1) bekezdés szerinti támogatásban részesülő személy, valamint
az e személy részére juttatandó konkrét támogatási összeg meghatározása;
b) döntés-előkészítésben közreműködő: az a természetes személy, aki
ba) munkaviszony jellegű jogviszonyban vagy polgári jogi jogviszony alapján részt vesz a
pályázati kiírás vagy a támogatási döntés előkészítésében,
bb) támogatási döntés meghozatalára irányuló eljárásban javaslattételi, véleményezési joggal
rendelkezik, vagy ilyen joggal rendelkező testület tagja;
c) döntéshozó: az a természetes személy, aki
ca) feladat- és hatásköre alapján a támogatási döntés meghozatalára jogosult, vagy az erre
jogosult szerv vezetője vagy testület tagja,
cb) feladat- és hatásköre alapján támogatási döntésre érdemi befolyással rendelkezik, így
különösen, ha a támogatási döntéshez kapcsolódóan egyetértési, vétó-, hozzájárulási, illetve
jóváhagyási joggal rendelkezik, vagy ilyen joggal rendelkező szerv vezetője vagy testület tagja;
d) kizárt közjogi tisztségviselő: a Kormány tagja, a kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos, a
miniszteri biztos, az államtitkár, a közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkár, a megyei
közgyűlés elnöke, a fővárosi közgyűlés esetében a főpolgármester, a területfejlesztésről és a
területrendezésről szóló törvény által meghatározott regionális fejlesztési ügynökség vezető
tisztségviselői, felügyelő bizottsága tagjai, illetve az Ágazati Operatív Programok Közreműködő
szervezetei vezető tisztségviselői és ellenőrző szervének tagjai;
e) nem kizárt közjogi tisztségviselő: a köztársasági elnök, az Országgyűlés által választott vagy
a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, az országgyűlési és az európai parlamenti
képviselő, a polgármester, az alpolgármester, a főpolgármester, a főpolgármester-helyettes, a helyi
önkormányzati képviselő, a helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, a központi
államigazgatási szerv - a d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei;
f) közeli hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban:
Ptk.) által meghatározott közeli hozzátartozó;”
A Kptv 14. § -a szerint a pályázó a pályázati anyaghoz csatolva írásban nyilatkozik arról,

hogy nem esik a Kptv 6. §-ban foglalt korlátozás alá. A nyilatkozat csatolása nélkül a
pályázat érvénytelen. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) a természetes személy pályázó neve, lakcíme, születési ideje és helye,
b) a pályázó gazdasági társaság, cégneve, székhelye, cégjegyzékszáma, adószáma,
képviselőjének neve,
c) a pályázó egyéb szervezet neve, székhelye, képviselőjének neve, nyilvántartásba vételi
okiratának száma, a nyilvántartásba vevő szerv megnevezése,
d) az e törvény szerinti érintettség, összeférhetetlenség ténye vagy ezek hiánya,
e) az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények leírása,
f) nyilatkozat arról, hogy a pályázó e törvény rendelkezéseinek eleget tett érintettségével
kapcsolatban, illetve összeférhetetlensége megszüntetése érdekében.
Amennyiben a pályázat elbírálása későbbi szakaszában derül ki az összeférhetetlenség az eljárás
az alábbi: Ki kell zárni azt a pályázatot, amelynek a benyújtója a pályázaton - a pályázati eljárás
bármely szakaszában fennálló körülményre tekintettel - nem részesülhet támogatásban. A
pályázatból való kizárást a döntést hozó szervnél vagy személynél bárki kezdeményezheti. A
pályázatból való kizárás a döntés meghozataláig kezdeményezhető. A döntési eljárásban
közreműködő - az érintett személy megjelölésével - haladéktalanul köteles kezdeményezni a
döntést hozó szervnél vagy személynél a pályázatból való kizárást, ha annak indokairól tudomást
szerzett. A kezdeményezéssel érintett személy nyilatkozatot tehet az összeférhetetlenség
fennállásával kapcsolatban. A döntést hozó szerv vagy személy a kezdeményezés tárgyában
soron kívül dönt. A döntéshozatalban a kezdeményezéssel érintett személy nem vehet részt.
Amennyiben a döntéshozatalra testület jogosult, a kizáráshoz a testület valamennyi tagja több
mint felének egyetértő szavazata szükséges. Ha a döntést hozó szerv vagy személy
megállapítja, hogy a pályázatot benyújtó személy megsértette e törvény rendelkezéseit, vagy e
törvényből következően a pályázaton nem részesülhet támogatásban, e döntés egyúttal a pályázó
által benyújtott pályázat elutasítását is jelenti. Ha a döntést hozó szerv vagy személy
döntésében a törvénysértést nem állapítja meg, a döntéshozatali eljárást lefolytatja.
Összegzés: Az előkészítő osztály a pályázók részére nyilatkozatmintát küldött az
összeférhetetlenség, vagy érintettség tényéről, avagy hiányáról, (6. számú melléklet) kérve annak
kitöltését a pályázat érvényessége feltételeként, melyet az anyaghoz csatolunk a testületek általi
tárgyaláskor. Amennyiben kiderül, hogy a Kptv. 6. §-a feltételei miatt a pályázónál
összeférhetetlenség áll fenn, mert képviselő, vagy hozzátartozója vesz részt a pályázat
elbírálásában, az összeférhetetlenség úgy orvosolható, hogy a döntéshozatalban, bizottsági
véleményezésben az érintett képviselő, illetve hozzátartozója, szervezetek tulajdonosa nem
lehet döntéshozó, tehát nem szavazhat, így a Kptv 8. §.-ában foglaltak szerint csupán a
honlapon kell közzé tenni az érintettségre okot adó körülményt.
I. Határozati javaslat:
A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetségnek Hingyi László képviselő úr elnökségi tagja, valamint
Petrás Gábor tagja az oktatási kulturális, ifjúsági és sport bizottságnak és szintén elnökségi tag.
II. Határozati javaslat:
a Duna-Pent Női Kézilabda Sportegyesület elnöke és Hingyi László képviselő úr között rokonsági
kapcsolat van.
III. Határozati javaslat:
A Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesületnél Gombos István képviselő úr elnökségi tag.
IV. Határozati javaslat:
A Danubius KSE-nél, a Dunaújvárosi Egyetem Diák Sportegyesületnél, a Titán Sportegyesületnél,
a Dunaújvárosi Sárkányok Kosárlabda Sportegyesületnél, a Dunaferr Sportegyesületnél, az Angels

Női Jégkorong Sportegyesületnél, a Dunaújvárosi Jégkorong Kft.-nél, a Dunaújvárosi Kohász
Labdarúgó Öregfiúk Egyesületnél, az Újvárosi Hokillák Sportegyesületnél, valamint a Dunaújvárosi
Atlétikai Club-nál nincs összeférhetetlenség, illetve érintettség.
V. Határozati javaslat:
A Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. esetében pótbefizetésre teszünk
javaslatot.
VI. Határozati javaslat:
A DSE Röplabda Akadémia Nonprofit Kft. esetében megfizetés vállalásra teszünk javaslatot.
VII. Határozati javaslat:
A Dunaújvárosi Jégkorong Kft. esetében a dunaújvárosi jégpályán technológiai, TAO támogatásból
megvalósuló felújításából megfizetettnek tekint a Kft. a felújítás ellenértékének részeként.
A Kptv 7. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, ha a pályázatot helyi önkormányzat tulajdonában
álló gazdasági társaság nyújtotta be, a helyi önkormányzati képviselő-testület tagja a támogatási
döntés meghozatalában nem vehet részt, de - ha a döntésre testület jogosult - a testület ülésén
részt vehet.
Fentiekből az előkészítő osztály azt a következtetést vonja le, hogy az önkormányzat tulajdonában
álló gazdasági társaságok részére támogatás nem adható, hanem tőkeemelés, tagi kölcsön, stb.
jogcímén adható pénz juttatás.
3. Az Ávr. 69. § (1) bekezdése szerint: „A támogatói döntés meghozatalának feltétele, hogy
a) a költségvetési támogatás nem minősül állami támogatásnak, vagy
b) arra a 37/2011. Korm. rendelet, illetve a 353/2012. Korm. rendelet előírásaival összhangban
kerül sor.”
A támogatást nyújtónak a támogatási tervezetet be kell jelentenie a miniszternek. Ha a miniszter
azt állapítja meg, hogy a bejelentett támogatási tervezet alapján nyújtandó támogatás nem minősül
állami támogatásnak, e tényről a bejelentés megtételétől számított harminc napon belül értesíti a
támogatást nyújtót.
Az Ávr. 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 77. § és 78. §-a szerint:
„77. § (1) A támogató az Áht. 50. § (5) bekezdése szerinti biztosíték kikötésétől
a) a beszámoló elfogadását követően,
b) az állam 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaság kedvezményezett részére,
c) a támogató irányítása alá tartozó költségvetési szerv kedvezményezett részére
folyósított költségvetési támogatás esetén eltekinthet.
(1a) A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a
közbeszerzési eljárás során kiválasztott szállító a közbeszerzési eljárás alapján megkötött
szerződés elszámolható összegének 10%-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége
alól.
(1b) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a biztosíték kikötésétől akkor lehet eltekinteni,
ha az nem minősül állami támogatásnak, vagy arra a 37/2011. Korm. rendelettel összhangban
kerül sor.
(2) Biztosíték lehet a kedvezményezett valamennyi - jogszabály alapján beszedési
megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési
megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata a pénzügyi fedezethiány miatt nem
teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba
állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt, vagy bármely olyan eszköz - így különösen
zálogjog kikötése, bankgarancia, óvadék -, amely biztosítja, hogy a támogató a költségvetési
támogatás visszafizetésére vonatkozó igényét maradéktalanul, a lehető legrövidebb időn belül

eredményesen tudja érvényesíteni.
(3) A helyi önkormányzatoknak a központi költségvetés Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti
fejezetéből biztosított költségvetési támogatások esetén az Áht. 83. § (5) bekezdése alapján
adott felhatalmazáson felül más biztosítékot nem lehet előírni.
(4) A kikötött biztosíték rendelkezésre állását legkésőbb a költségvetési támogatás
folyósítását megelőzően kell biztosítani. A biztosítéknak a támogatási jogviszony alapján
fennálló kötelezettségek megszűnéséig rendelkezésre kell állniuk.
(5) Más fejezetbe tartozó központi költségvetési szerv kedvezményezett esetén a
kedvezményezett irányító szervének a 41. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatát a visszafizetés
biztosítékának kell tekinteni.
78. §(1) A költségvetési támogatás folyósítására a beszámoló, vagy - ha e rendelet szerint
előírásra került - a részbeszámoló elfogadását követően kerülhet sor. A költségvetési támogatás
a beszámoló vagy a részbeszámoló elfogadását megelőzően is folyósítható (a továbbiakban:
támogatási előleg).
(2) A költségvetési támogatás Áht. 52. § (2) bekezdése szerinti módjára vonatkozó döntés
meghozatala során figyelemmel kell lenni a költségvetési támogatás céljára, a támogatott
tevékenység megvalósítási időszakának hosszára, a kedvezményezett saját forrásának
mértékére.
(3) A 73. § (1) bekezdés d) pontja szerinti költségterv szerint részletekben kell folyósítani azt
a támogatási előleget, amely az ötmillió forintot meghaladja. E rendelkezést nem kell alkalmazni
a) az olyan költségvetési támogatásokra, melyek esetén a támogatott tevékenység
időtartama a hatvan napot nem haladja meg,
b) a kincstári körbe tartozó kedvezményezettek részére nyújtott költségvetési támogatásokra,
valamint a Kincstárnál vezetett fizetési számlára folyósított költségvetési támogatásokra,
c) a központi költségvetés Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetéből biztosított
költségvetési támogatásokra.
(4) A költségvetési támogatás folyósítása
a) a kedvezményezett fizetési számlájára, vagy
b) az Áht. 52. § (3) bekezdésének hatálya alá nem tartozó költségvetési támogatás esetén
ba) a kedvezményezett által megjelölt engedményes fizetési számlájára, vagy
bb) a támogatói okiratban, támogatási szerződésben megjelölt személy által benyújtott, a
támogatott tevékenységgel kapcsolatban felmerült beszerzéseket igazoló számlák összegének
közvetlenül a szállító vagy a szállító által megjelölt engedményes fizetési számlájára
történő kifizetéssel lehetséges.
(5) A (4) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti esetben a kifizetés feltétele, hogy a
kedvezményezett a számla költségvetési támogatáson felüli összege kifizetését igazolja.
(6) A költségvetési támogatásnak az államháztartás központi alrendszerébe tartozó
költségvetési szerv kedvezményezett részére történő rendelkezésre bocsátása előirányzatátcsoportosítással vagy a 34. § (2) és (2b) bekezdése szerint átutalással történik.
(7) Fel kell függeszteni a költségvetési támogatás folyósítását, ha azt jogszabály előírja, vagy
a támogatói okirat kiadását, támogatási szerződés megkötését követően a kedvezményezett
olyan nyilatkozatot tesz, vagy a támogatás folyósítója olyan körülményről szerez tudomást,
amely a költségvetési támogatás visszavonását, a támogatási szerződés felmondását vagy az
attól történő elállást teheti szükségessé. A felfüggesztésről és annak okáról a
kedvezményezettet haladéktalanul tájékoztatni kell.
(8) A központi költségvetés Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetéből biztosított
költségvetési támogatások tekintetében az (1) bekezdést nem kell alkalmazni, a (2) és (4)-(7)
bekezdést akkor kell alkalmazni, ha a 140-142. § és a 144. § eltérően nem rendelkezik.
78/A. § (1) A költségvetési támogatás folyósítója a költségvetési támogatás folyósítását csak
akkor kezdeményezheti a Kincstárnál, ha az előirányzat kezelő szerve a Kincstár részére
eljuttatta a 65/A. § (1) bekezdése, valamint a 71. § (3) és (4) bekezdése szerinti adatokat.
(2) Ha a Kincstár észleli, vagy valamely közreműködő tudomására jut, hogy a folyósított
költségvetési támogatások halmozódásának tényleges szintje meghaladja az érintett támogatói
okiratokban, támogatási szerződésekben meghatározott mértéket, haladéktalanul értesíti a
költségvetési támogatást biztosító előirányzatok kezelő szerveit.
(3) A támogató - a központi költségvetés Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetéből
biztosított költségvetési támogatások kivételével - a költségvetési támogatásnak a költségvetési

évben történő folyósításával összefüggő adatait a költségvetési évet követő év január 31-éig a
Kincstárnak elektronikus úton megküldi.
78/B. § (1) Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatások esetén a
támogatási előleg a költségvetési támogatás
a) 25%-át, de legfeljebb háromszázmillió forintot,
b) belföldi természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, valamint civil szervezet
kedvezményezett esetén 50%-át, de legfeljebb háromszázmillió forintot,
c) kutatás, műszaki fejlesztés esetén 75%-át, de legfeljebb négyszázötvenmillió forintot,
d) az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében
finanszírozott támogatott tevékenységek esetén 50%-át, az Ösztöndíjak program, a Kétoldalú
kutatási együttműködés program, a Kétoldalú kapcsolatok alapjai és kis projekt alapok esetén
90%-át
nem haladhatja meg.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott összeghatárt az európai uniós források
felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt személy az
államháztartásért felelős miniszter egyetértésével, a százalékos mértéket kormányrendeletben
meghatározott esetben az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter az
államháztartásért felelős miniszter álláspontjának kikérését követően megemelheti.
(3) Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus
keretében a támogatási előleg legnagyobb összege és százalékos mértéke a finanszírozó
országok jóváhagyása esetén léphető túl.
(4) A kutatás-fejlesztésről és technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény 4. §
1. pont d) alpontjában meghatározott tevékenység támogatása esetén az (1) bekezdés c)
pontja szerinti támogatási előleg legfeljebb három alkalommal nyújtható 25%-os ütemezésben,
a finanszírozás évenkénti ütemének figyelembevételével, a korábban kapott előleggel,
időarányos saját forrással történő elszámolást követően. A költségvetési támogatás fennmaradó
része csak a zárójelentés elfogadása után folyósítható. Központi költségvetési szerv részére a
75%-os előleggel történt elszámolást követően a fennmaradó összeg előlegként
átcsoportosítható azzal a feltétellel, hogy nem megfelelő szakmai teljesítés esetén a
kedvezményezett fejezetnek intézkednie kell a jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak az
átadó fejezet részére történő visszarendezéséről.
(5) A Szolidaritási programok és a Belügyi Alapok keretében megítélhető költségvetési
támogatások esetén támogatási előleg részletekben - de legfeljebb három részletben nyújtható. A támogatási előleg első részletének legmagasabb mértéke a költségvetési
támogatás összegének 37,5%-a, az ezt követő két további részlet legmagasabb mértéke 25%a, illetve 22,5%-a azzal, hogy a költségvetési támogatás fennmaradó része csak az
előlegrészletekkel való teljes elszámolás után biztosítható. Költségvetési szerv részére a tizenöt
millió forint alatti költségvetési támogatás teljes összege előlegként folyósítható azzal a
feltétellel, hogy nem megfelelő teljesítés esetén a fejezetet irányító szervnek intézkednie kell a
jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak az átadó fejezet részére történő visszafizetéséről.
78/C. § A támogatói okiratban, támogatási szerződésben természetbeni telephelyjuttatás
vagy vissza nem térítendő költségvetési támogatásból épített vagy vásárolt ingatlan esetén a
telephely vagy az ingatlan előlegnek minősíthető. Ez esetben a telephely forgalmi értéke, vagy
a vásárlásra, építésre folyósított vissza nem térítendő költségvetési támogatás értéke nem
haladhatja meg a teljes beruházás forgóeszközhitellel és készletekkel csökkentett értékének
15%-át, csak telekátadás, illetve vásárlás esetén 10%-át.
78/D. § (1) Az Európai Unió strukturális alapjainak és Kohéziós Alapjának támogatásával
megvalósuló támogatott tevékenység esetén az operatív program vagy a közösségi
kezdeményezés irányító hatósága a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 56. § (1) bekezdése szerinti
utófinanszírozás esetén - indokolt esetben, a támogatott tevékenység elindításához és
likviditásának biztosításához szükséges legkisebb összegben - a pályázati felhívásban és a
támogatói okiratban, támogatási szerződésben előlegfizetést biztosíthat a kedvezményezett
részére. Az indokoltság eseteit a pályázati felhívásban ismertetni kell. Az előleget hazai és
európai uniós forrásból, az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve Kohéziós Alapjából
támogatott adott intézkedés, illetve projekt szerinti finanszírozási arányban kell nyújtani.
(2) Az Európai Unió strukturális alapjainak és Kohéziós Alapjának támogatásával
megvalósuló támogatott tevékenységek esetében az előlegnyújtás és a költségvetési

támogatás kifizetése során
a) az előleget vagy annak első részletét a kedvezményezett támogatási előleg igénylési
kérelemének beérkezésétől számított tizenöt napon belül folyósítani kell,
b) a támogatási előleg több részletben történő folyósítása esetén a támogatási előleg - első
részletének folyósítását követően - fennmaradó részét a támogatott tevékenység elindítását
követően lehet igényelni, ha a megvalósítás költségeinek időbeli felmerülése ezt indokolttá
teszi,
c) a kedvezményezett köteles visszafizetni az előleget, ha nem nyújt be igénylést időközi
kifizetésre a támogatás folyósítójához a támogatási előleg vagy annak első részlete kifizetésétől
számított hat hónapon belül, illetve a benyújtott kifizetési igénylés vagy más körülmény - így
különösen a helyszíni ellenőrzés tapasztalatai - a költségvetési támogatás nem
rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja,
d) időközi kifizetést a támogatás folyósítója a felmerült vagy átalány alapon elszámolt
költségekhez igazodva, teljesítés- és - a derogációs kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódó,
önkormányzati kedvezményezett által megvalósítandó projektek, valamint az egyéb közszféra
szervezetek által megvalósítandó, a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság egyedi döntése
szerinti projektek kivételével - forrásarányosan teljesíti, ha a támogató a kedvezményezett
kifizetési igénylését elfogadta,
e) a kedvezményezett időközi kifizetési kérelméhez mellékelni kell a ténylegesen felmerült
költségeket igazoló számla, vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen igazoló dokumentum
másolatát, valamint a követelés kiegyenlítésről szóló bizonylat másolatát, szállítói kiutalás
esetén pedig a külön jogszabályban meghatározott dokumentumot, azzal, hogy az irányító
hatóság által meghatározott összeghatár alatt számlaösszesítő is benyújtható,
f) az időközi kifizetésnek - 75%-os mértéket meg nem haladó támogatási előleg esetén - nem
feltétele a folyósított támogatási előleg teljes összege felhasználásának igazolása, és az azzal
történő elszámolás,
g) záró-egyenleg kifizetést a támogatás folyósítója a ténylegesen felmerült, elszámolható,
vagy - ha a pályázati felhívás, a támogatói okirat, támogatási szerződés arra lehetőséget
biztosít - átalány alapon elszámolt költségekhez igazodva teljesít,
h) a kedvezményezett a támogatói okiratban, támogatási szerződésben meghatározott
határidőig köteles benyújtani kérelmet a záró-egyenleg kifizetésre, amihez mellékelni kell a
támogatott tevékenység megvalósításának előrehaladásáról szóló záró projekt előrehaladási
jelentést és a ténylegesen felmerült költségeket igazoló számlák vagy egyéb, a gazdasági
eseményt hitelesen igazoló dokumentum másolatát, valamint az azok kiegyenlítésről szóló
bizonylat másolatát, az előleggel való elszámolás kötelezettségét is beleértve, és
i) ha a pályázati felhívás, a támogatói okirat, támogatási szerződés arra lehetőséget biztosít,
egyes költségek a támogatási szerződésben vagy a támogatói okiratban meghatározott
mértékig - a kettős finanszírozás lehetőségének kizárása mellett - átalány alapon is
elszámolhatóak.
78/E. § (1) Az Európai Unió strukturális alapjainak és Kohéziós Alapjának támogatásával
megvalósuló programok esetén az operatív program vagy a közösségi kezdeményezés irányító
hatósága - a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 56. § (1) bekezdése szerinti szállítói finanszírozás
esetén - előleget nyújthat a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet szerinti közszféra szervezet
kedvezményezettek számára, ha az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
142. §-ában foglalt feltételek teljesülnek.
(2) A támogatási előleg legfeljebb a keletkező fizetendő adó mértékéig terjedhet. Az általános
forgalmi adó előleget az adóval érintett számla elszámolásra benyújtásával egyidejűleg lehet
igényelni. A támogató az előleget tizenöt napon belül folyósítja. Az általános forgalmi adó
előleget a kedvezményezett a folyósítást követő harminc napon belül köteles az adó
befizetésére fordítani, kivéve, ha az Art. ennél rövidebb határidőt állapít meg, továbbá köteles
azzal a befizetését követő öt munkanapon belül a támogató felé elszámolni.
78/F. § A derogációs kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódó önkormányzati
kedvezményezett által megvalósítandó projektek, valamint az egyéb közszféra szervezetek
által megvalósítandó, a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság egyedi döntése szerinti projektek
esetén a projekt támogatástartalma az önerő arányos hozzárendelése nélkül is kifizethető, ha a
támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban meghatározott finanszírozási arányt a záró
kifizetésig a kedvezményezett helyreállítja.

78/G. §
78/H. § (1) Az Európai Unió strukturális alapjaiból és a központi költségvetésből, továbbá az
Önkormányzati Önerő Alapból együttesen elnyert költségvetési támogatással megvalósított
támogatott tevékenységek esetében a költségvetési támogatás utalás előtti ellenőrzését a
Kincstár a jogszabályban foglaltak figyelembevételével végzi.
(2) Ha eredetileg európai uniós forrás nélkül finanszírozott támogatott tevékenység részben
európai uniós forrás bevonásával kerül megvalósításra, az e rendeletben meghatározott
feltételektől olyan mértékben lehet eltérni, hogy a támogatott tevékenység új finanszírozási
feltételei a hatályos támogatói okiratban, támogatási szerződésben meghatározott feltételekhez
képest a kedvezményezett pénzügyi helyzetét illetően megegyezzenek.”
Fentiek okán az előkészítő osztály céltámogatási szerződés tervezetet csatolt a határozat
mellékleteként.
Az előterjesztést tárgyalta az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság, a pénzügyi bizottság, a
gazdasági és területfejlesztési bizottság, valamint az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság.
A bizottságok a bizottsági véleményeket szóban terjesztik a Tisztelt Közgyűlés elé.
Fentiek alapján az alábbi határozat javaslatot terjesztjük elfogadásra a Tisztelt Közgyűlés elé:
I. HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
......./2018. (XI.15.) határozata
a sportszervezetek létesítmény bérleti díjának a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség
pályázati úton történő támogatásáról
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1/2016. (I.22.) önkormányzati rendelet
értelmében, a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2013. (I.24.) határozata alapján
közzétett Pályázati eljárást érvényesnek és eredményesnek, az alábbi sportszervezetet nyertes
pályázónak nyilvánítja, és az alábbi költségvetési támogatásban részesíti a 2019. január 01. és
2019. december 31. közötti időszakra vonatkozó sportlétesítmények bérleti díjának támogatására
vonatkozóan, azzal hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet 76. § (1) alapján nem adható ki támogatói okirat és nem köthető támogatási
szerződés azzal, aki a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény 6. §-a alapján nem részesíthető költségvetési támogatásban, nem felel meg az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdése szerinti feltételeknek:
Sportszervezet neve

Pályázati időszak

Támogatási összeg (Bruttó)

Dunaújvárosi
Labdarúgó Szövetség

2019.01.01.-2019.12.31.

6.520.843,- Ft

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a határozat 1.
mellékletét képező minta alapján, a nyertes pályázóval kötendő Támogatási szerződéstervezet
aláírására azt követően, hogy az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal
kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet
alapján a Miniszter által kiadott nyilatkozat szerint a szerződésben nyújtandó támogatás nem
minősül állami támogatásnak, vagy a bejelentett támogatási tervezet a csekély összegű
támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek vagy a csoportmentességi rendeletek hatálya alá
tartozó állami támogatásnak minősül. A polgármester felhatalmazása kiterjed a
szerződéstervezetnek a Miniszter módosítási, kiegészítési javaslatait is magában foglaló
szerződés aláírására.
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért:

- a vagyonkezelési osztályvezető
Határidő: - a határozat közlésére: 2018. november 27.
- a határozat végrehajtására: a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Iroda
előzetes felülvizsgálata eredményeként kiadott nyilatkozatát követő 30 napon belül
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen a
költségvetési támogatások jogszabályokban meghatározott tartalma közzétételéről a közpénzekből
nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény, a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény alapján és az ott meghatározott helyeken, valamint az önkormányzat internetes
honlapján.
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért:
a jegyző
- a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért:
a Jogi Igazgatóság igazgatója
Határidő: - a határozat közlésére: 2018. november 27.
- a határozat végrehajtására: 2018. december 15.
II. HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
......./2018. (XI.15.) határozata
a sportszervezetek létesítmény bérleti díjának a Duna-Pent Női Kézilabda Sportegyesület
pályázati úton történő támogatásáról
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1/2016. (I.22.) önkormányzati rendelet
értelmében, a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2013. (I.24.) határozata alapján
közzétett Pályázati eljárást érvényesnek és eredményesnek, az alábbi sportszervezetet nyertes
pályázónak nyilvánítja, és az alábbi költségvetési támogatásban részesíti a 2019. január 01. és
2019. december 31. közötti időszakra vonatkozó sportlétesítmények bérleti díjának támogatására
vonatkozóan, azzal hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet 76. § (1) alapján nem adható ki támogatói okirat és nem köthető támogatási
szerződés azzal, aki a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény 6. §-a alapján nem részesíthető költségvetési támogatásban, nem felel meg az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdése szerinti feltételeknek:
Sportszervezet neve
Duna-Pent Női
Sportegyesület

Pályázati időszak

Kézilabda 2019.01.01.-2019.12.31.

Támogatási összeg (Bruttó)
13.459.737,- Ft

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a határozat 1.
mellékletét képező minta alapján, a nyertes pályázóval kötendő Támogatási szerződéstervezet
aláírására azt követően, hogy az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal
kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet
alapján a Miniszter által kiadott nyilatkozat szerint a szerződésben nyújtandó támogatás nem
minősül állami támogatásnak, vagy a bejelentett támogatási tervezet a csekély összegű
támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek vagy a csoportmentességi rendeletek hatálya alá
tartozó állami támogatásnak minősül. A polgármester felhatalmazása kiterjed a
szerződéstervezetnek a Miniszter módosítási, kiegészítési javaslatait is magában foglaló
szerződés aláírására.
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért:
- a vagyonkezelési osztályvezető

Határidő: - a határozat közlésére: 2018. november 27.
- a határozat végrehajtására: a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Iroda
előzetes felülvizsgálata eredményeként kiadott nyilatkozatát követő 30 napon belül
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen a
költségvetési támogatások jogszabályokban meghatározott tartalma közzétételéről a közpénzekből
nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény, a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény alapján és az ott meghatározott helyeken, valamint az önkormányzat internetes
honlapján.
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért:
a jegyző
- a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért:
a Jogi Igazgatóság igazgatója
Határidő: - a határozat közlésére: 2018. november 27.
- a határozat végrehajtására: 2018. december 15.
III. HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
......./2018. (XI.15.) határozata
a sportszervezetek létesítmény bérleti díjának a Dunaújváros-Pálhalma Agrospeciál
Sportegyesület pályázati úton történő támogatásáról
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1/2016. (I.22.) önkormányzati rendelet
értelmében, a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2013. (I.24.) határozata alapján
közzétett Pályázati eljárást érvényesnek és eredményesnek, az alábbi sportszervezetet nyertes
pályázónak nyilvánítja, és az alábbi költségvetési támogatásban részesíti a 2019. január 01. és
2019. december 31. közötti időszakra vonatkozó sportlétesítmények bérleti díjának támogatására
vonatkozóan, azzal hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet 76. § (1) alapján nem adható ki támogatói okirat és nem köthető támogatási
szerződés azzal, aki a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény 6. §-a alapján nem részesíthető költségvetési támogatásban, nem felel meg az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdése szerinti feltételeknek:
Sportszervezet neve

Pályázati időszak

Dunaújváros Pálhalma 2019.01.01.-2019.12.31.
Agrospeciál
Sportegyesület

Támogatási összeg (Bruttó)
51.596.370,- Ft

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a határozat 1.
mellékletét képező minta alapján, a nyertes pályázóval kötendő Támogatási szerződéstervezet
aláírására azt követően, hogy az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal
kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet
alapján a Miniszter által kiadott nyilatkozat szerint a szerződésben nyújtandó támogatás nem
minősül állami támogatásnak, vagy a bejelentett támogatási tervezet a csekély összegű
támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek vagy a csoportmentességi rendeletek hatálya alá
tartozó állami támogatásnak minősül. A polgármester felhatalmazása kiterjed a
szerződéstervezetnek a Miniszter módosítási, kiegészítési javaslatait is magában foglaló
szerződés aláírására.
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért:
- a vagyonkezelési osztályvezető
Határidő: - a határozat közlésére: 2018. november 27.
- a határozat végrehajtására: a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Iroda
előzetes felülvizsgálata eredményeként kiadott nyilatkozatát követő 30 napon belül

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen a
költségvetési támogatások jogszabályokban meghatározott tartalma közzétételéről a közpénzekből
nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény, a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény alapján és az ott meghatározott helyeken, valamint az önkormányzat internetes
honlapján.
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért:
a jegyző
- a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért:
a Jogi Igazgatóság igazgatója
Határidő: - a határozat közlésére: 2018. november 27.
- a határozat végrehajtására: 2018. december 15.
IV. HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
......./2018. (XI.15.) határozata
a sportszervezetek létesítmény bérleti díjának pályázati úton történő támogatásáról
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1/2016. (I.22.) önkormányzati rendelet
értelmében, a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2013. (I.24.) határozata alapján
közzétett Pályázati eljárást érvényesnek és eredményesnek, az alábbi sportszervezetet nyertes
pályázónak nyilvánítja, és az alábbi költségvetési támogatásban részesíti a 2019. január 01. és
2019. december 31. közötti időszakra vonatkozó sportlétesítmények bérleti díjának támogatására
vonatkozóan, azzal hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet 76. § (1) alapján nem adható ki támogatói okirat és nem köthető támogatási
szerződés azzal, aki a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény 6. §-a alapján nem részesíthető költségvetési támogatásban, nem felel meg az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdése szerinti feltételeknek:
Sportszervezet neve

Pályázati időszak

Támogatási összeg (Bruttó)

Titán Sportegyesület

2019.01.01.-2019.12.31.

5.880.000,- Ft

Danubius KSE

2019.01.01.-2019.12.31.

15.000.000,- Ft

Dunaújvárosi Egyetem Diák
Sportegyesület

2019.01.01.-2019.12.31.

10.455.722,- Ft

Dunaújvárosi Kohász
Labdarúgó Öregfiúk Egyesület

2019.01.01.-2019.12.31.

2.760.000,- Ft

Dunaferr Sportegyesület

2019.01.01.-2019.12.31.

47.040.000,- Ft

Dunaújvárosi Atlétikai Club

2019.01.01.-2019.12.31.

12.114.000,- Ft

Dunaújvárosi
Sárkányok 2019.01.01.-2019.12.31.
Kosárlabda Sportegyesület

4.000.000,- Ft

Angels
Női
Sportegyesület

Jégkorong 2019.01.01.-2019.12.31.

8.047.560,- Ft

Újvárosi Hokillák Sportegyesület 2019.01.01.-2019.12.31.

7.444.610,- Ft

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a határozat 1.
mellékletét képező minta alapján, a nyertes pályázóval kötendő Támogatási szerződéstervezet
aláírására azt követően, hogy az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal
kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet
alapján a Miniszter által kiadott nyilatkozat szerint a szerződésben nyújtandó támogatás nem
minősül állami támogatásnak, vagy a bejelentett támogatási tervezet a csekély összegű
támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek vagy a csoportmentességi rendeletek hatálya alá
tartozó állami támogatásnak minősül. A polgármester felhatalmazása kiterjed a

szerződéstervezetnek a Miniszter módosítási, kiegészítési javaslatait is magában foglaló
szerződés aláírására.
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért:
- a vagyonkezelési osztályvezető
Határidő: - a határozat közlésére: 2018. november 27.
- a határozat végrehajtására: a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Iroda
előzetes felülvizsgálata eredményeként kiadott nyilatkozatát követő 30 napon belül
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen a
költségvetési támogatások jogszabályokban meghatározott tartalma közzétételéről a közpénzekből
nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény, a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény alapján és az ott meghatározott helyeken, valamint az önkormányzat internetes
honlapján.
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért:
a jegyző
- a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért:
a Jogi Igazgatóság igazgatója
Határidő: - a határozat közlésére: 2018. november 27.
- a határozat végrehajtására: 2018. december 15.
V. HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…./2018. (XI.15.) határozata
a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. részére
pótbefizetés elrendeléséről, 2019. évi létesítményhasználat
megfizetése vállalásáról
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1/2016. (I.22.) önkormányzati rendelet
értelmében, a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2013. (I.24.) határozata alapján
közzétett Pályázati eljárást érvényesnek és eredményesnek, az alábbi sportszervezetet nyertes
pályázónak nyilvánítja, és az alábbi költségvetési támogatásban részesíti a 2019. január 01. és
2019. december 31. közötti időszakra vonatkozó sportlétesítmények bérleti díjának támogatására
vonatkozóan, azzal hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet 76. § (1) alapján nem adható ki támogatói okirat és nem köthető támogatási
szerződés azzal, aki a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény 6. §-a alapján nem részesíthető költségvetési támogatásban, nem felel meg az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdése szerinti feltételeknek:
Sportszervezet neve

Pályázati időszak

Dunaújváros Kohász 2019.01.01.-2019.12.31.
Kézilabda Akadémia
Non-profit Kft.

Támogatási összeg (Bruttó)
45.884.437,- Ft

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 45.884.437,- Ft, azaz Negyvenötmilliónyolcszáznyolcvannégyezer-négyszázharminchét forint támogatásban részesíti a Dunaújvárosi
Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft azzal, hogy a DKKA Kft. vállalja, hogy egyéb
pénzeszközeiből évi minimum 45.884.437,- Ft összeget 2019. december 31-ig megfizet az Uniszol
Létesítménygazdálkodási Zrt. részére létesítményhasználat fejében, mely teljesítést az UniszolLétesítménygazdálkodási Zrt. az önkormányzat által történő fizetésként ismer el. Dunaújváros
Megyei
Jogú
Város
Közgyűlése
felhatalmazza
a
polgármestert
az
UniszolLétesítménygazdálkodási Zrt. által előkészített, jelen pontban rögzítetteket tartalmazó szerződés
aláírására, az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság állásfoglalását követően.

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 100%-os tulajdonában álló Dunaújvárosi
Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft.-ben a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény 3:183 §-ban foglaltak szerint pótbefizetést kíván végrehajtani készpénzben 45.884.437,- Ft
összegben, a határozat 2. pontjában rögzített szerződés aláírását és a 2018. január 01-től
december 31-ig kapott támogatás elszámolásának elfogadását követően.
4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 3. pontban jelzett pótbefizetést egy összegben,
az önkormányzat 2019. évi költségvetése terhére kívánja rendezni, jelen határozat alapján.
Felelős: - a határozat közléséért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért
a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését
követő nyolc napon belül
VI. HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…./2018. (XI.15.) határozata
a DSE Röplabda Akadémia Nonprofit Kft. 2019. évi létesítményhasználat
megfizetése vállalásáról
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1/2016. (I.22.) önkormányzati rendelet
értelmében, a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2013. (I.24.) határozata alapján
közzétett Pályázati eljárást érvényesnek és eredményesnek, az alábbi sportszervezetet nyertes
pályázónak nyilvánítja, és az alábbi költségvetési támogatásban részesíti a 2019. január 01. és
2019. december 31. közötti időszakra vonatkozó sportlétesítmények bérleti díjának támogatására
vonatkozóan, azzal hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet 76. § (1) alapján nem adható ki támogatói okirat és nem köthető támogatási
szerződés azzal, aki a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény 6. §-a alapján nem részesíthető költségvetési támogatásban, nem felel meg az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdése szerinti feltételeknek:
Sportszervezet neve

Pályázati időszak

DSE Röplabda Akadémia 2019.01.01.-2019.12.31.
Non-profit Kft.

Támogatási összeg (Bruttó)
31.000.000,- Ft

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 31.000.000,- Ft, azaz Harmincegymillió forint
támogatásban részesíti a DSE Röplabda Akadémia Nonprofit Kft.-t azzal, hogy a DSE Röplabda
Akadémia Nonprofit Kft. vállalja, hogy egyéb pénzeszközeiből évi minimum 31.000.000,- Ft
összeget 2019. december 31-ig megfizet az Uniszol Létesítménygazdálkodási Zrt. részére
létesítményhasználat fejében, mely teljesítést az Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt. az
önkormányzat által történő fizetésként ismer el. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése
felhatalmazza a polgármestert az Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt. által előkészített, jelen
pontban rögzítetteket tartalmazó szerződés aláírására, az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
állásfoglalását követően.
3 .) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2. pontban jelzett támogatást egy összegben,
az önkormányzat 2019. évi költségvetése terhére kívánja rendezni, jelen határozat alapján.
Felelős: - a határozat közléséért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért
a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését

követő nyolc napon belül
VII. HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
......./2018. (XI.15.) határozata
a Dunaújvárosi Jégkorong Kft. 2019. évi
létesítmény bérleti díjának pályázati úton történő támogatásáról
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1/2016. (I.22.) önkormányzati rendelet
értelmében, a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2013. (I.24.) határozata alapján
közzétett Pályázati eljárást érvényesnek és eredményesnek, az alábbi sportszervezetet nyertes
pályázónak nyilvánítja, és az alábbi költségvetési támogatásban részesíti a 2019. január 01. és
2019. december 31. közötti időszakra vonatkozó sportlétesítmények bérleti díjának támogatására
vonatkozóan, azzal hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet 76. § (1) alapján nem adható ki támogatói okirat és nem köthető támogatási
szerződés azzal, aki a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény 6. §-a alapján nem részesíthető költségvetési támogatásban, nem felel meg az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdése szerinti feltételeknek:
Sportszervezet neve
Dunaújvárosi
Kft.

Pályázati időszak

Jégkorong 2019.01.01.-2019.12.31.

Támogatási összeg (Bruttó)
63.500.000,- Ft

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 63.500.000,- Ft, azaz Hatvanhárommillióötszázezer forint támogatásban részesíti a Dunaújvárosi Jégkorong Kft.-t azzal, hogy a 498/2018.
(IX.20) közgyűlési határozat (mely jelen határozat melléklete) 1. pontja alapján a dunaújvárosi
jégpályán technológiai, TAO támogatásból megvalósuló, mindösszesen nettó 120.000.000,- Ft
összegű felújításából 63.500.000,- Ft-ot megfizetettnek tekint a Kft. a felújítás ellenértékének
részeként. A 63.500.000,- Ft-ot a Dunaújvárosi Jégkorong Kft. kizárólag a dunaújvárosi jégpálya
bérleti díja megfizetésére használhat fel és ezen összeget engedményezi az UniszolLétesítménygazdálkodási Zrt.-nek.
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a határozat 1.
mellékletét képező minta alapján, a nyertes pályázóval kötendő Támogatási szerződéstervezet
aláírására azt követően, hogy az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal
kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet
alapján a Miniszter által kiadott nyilatkozat szerint a szerződésben nyújtandó támogatás nem
minősül állami támogatásnak, vagy a bejelentett támogatási tervezet a csekély összegű
támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek vagy a csoportmentességi rendeletek hatálya alá
tartozó állami támogatásnak minősül. A polgármester felhatalmazása kiterjed a
szerződéstervezetnek a Miniszter módosítási, kiegészítési javaslatait is magában foglaló
szerződés aláírására.
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért:
- a vagyonkezelési osztályvezető
Határidő: - a határozat közlésére: 2018. november 27.
- a határozat végrehajtására: a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Iroda előzetes
felülvizsgálata eredményeként kiadott nyilatkozatát követő 30 napon belül
4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen a
költségvetési támogatások jogszabályokban meghatározott tartalma közzétételéről a közpénzekből
nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény, a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény alapján és az ott meghatározott helyeken, valamint az önkormányzat internetes

honlapján.
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért:
a jegyző
- a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért:
a Jogi Igazgatóság igazgatója
Határidő: - a határozat közlésére: 2018. november 27.
- a határozat végrehajtására: 2018. december 15.
VIII. HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
......./2018. (XI.15.) határozata
szabad korcsolya finanszírozásáról, diákok szabadidő sportolásáról és tömegsportról,
egyéb szabadidős tevékenységre elkülönített pénzeszköz biztosításáról
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. január 01. és 2019. december 31. között a
sportlétesítmény bérleti díj előirányzott keretből bruttó 57.561.641,- Ft (bruttó 382.264.920,- Ft
maradékát) összeget elkülönít szabad korcsolya finanszírozására, diákok szabadidő sportolására
és tömegsportra, egyéb szabadidős tevékenységre, sportszervezetek pályázaton kívüli
létesítményhasználatára, fenti tevékenységek oktatási intézmények, jogi és természetes
személyek általi igénybevételének biztosítására.
2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert az UniszolLétesítménygazdálkodási Zrt. által elkészített, jelen határozat 1. pontjában hivatkozott
létesítményhasználatra vonatkozó szerződés aláírására, az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
állásfoglalását követően.
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért:
- a vagyonkezelési osztályvezető
Határidő: - a határozat közlésére és a szerződés megkötésére: 2018. december 31.
IX. HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
......./2018. (XI.15.) határozata
a sportszervezetek létesítmény használatának bérleti díja költségvetési fedezetének
biztosításáról
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a bruttó 382.264.920,- Ft
kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetés tervezésekor vegye figyelembe, egyben
felhatalmazza a polgármestert a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére.
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
a polgármester
- a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
a vagyonkezelési osztály osztályvezetője
- a költségvetés tervezéséért:
a jegyző
- a költségvetés tervezésében való közreműködésért:
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
- a költségvetés tervezésének előkészítésében való közreműködésért:
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő:

2019. évi önkormányzati költségvetés tervezésének időpontja

Dunaújváros, 2018. november 15.
Hingyi László s.k.
a gazdasági és területfejlesztési bizottság
elnöke
Izsák Máté s.k.
az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság
elnöke

Pintér Attila s.k.
a pénzügyi bizottság
elnöke
Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
elnöke

