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A napirendi pont rövid tartalma: A DSE Röplabda Akadémia Nonprofit Kft. a 2020. évben
27.900.000,- Ft sportlétesítmény használati támogatásban részesült. Az egyesület a
veszélyhelyzet miatt a megítélt támogatást teljes egészében nem tudta felhasználni, így kéri, hogy
a fennmaradó 1.330.649,- Ft összeget a Sportcsarnokot jelenleg üzemeltető DKKA Nonprofit Kft.nek fizethesse meg bérleti díjként.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Jogi és Vagyonkezelési Osztály
Ügyintéző neve: Kemenczei Anett
Ügyintéző aláírása:

Iktatószám: 20660/2021.
Ügyintéző telefonszáma: 25/544-263
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:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:
A tárgyalás módja:
Egyéb megjegyzések:

Ellenőrzés dátuma:
Van/Nincs

egyszerű/minősített
Nyílt

Javaslat a DSE Röplabda Akadémia Nonprofit Kft. kérelmének elbírálására
Tisztelt Közgyűlés!
DMJV Önkormányzata Közgyűlése a 812/2019. (XII.23.) és az 550/2020.(VI.15.) határozatok
alapján összesen 27.900.000.- Ft (11.250.000,- Ft és 16.650.000,- Ft) sportlétesítmény bérleti díj
támogatásban részesítette a DSE Röplabda Akadémia Nonprofit Kft.-t a 2020. január 01-től
március 31-ig, valamint 2020. június 15-től december 31-ig vonatkozó időszakra (1. számú
melléklet). Az egyesület jelezte az önkormányzatnak, hogy a megítélt támogatást teljes
egészében nem tudta felhasználni (2. számú melléklet). A DSE Röplabda Akadémia Nonprofit Kft.
által benyújtott és a bizottságok által elfogadott elszámolás alapján az egyesület 26.569.351,- Ft-ot
használt fel a megítélt támogatásból, így a fennmaradó összeg, melyet vissza kell fizetni az
önkormányzatnak 1.330.649,- Ft, (3. számú melléklet).
Fentiekre tekintettel kérik, hogy a fennmaradó összeget ne kelljen visszafizetniük, hanem a 2021.
évben felhasználhassák a Sportcsarnok bérleti díjának megfizetésére.
A Sportcsarnok üzemeltetését 2021. július 01. napjától a DKKA Nonprofit Kft. látja el (4. számú
melléklet).
Amennyiben a Közgyűlés támogatja a kérelmet, úgy támogatási szerződés megkötése szükséges
a DSE Röplabda Akadémia Nonprofit Kft. és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
között.
A jogi és vagyonkezelési osztály elkészítette a támogatási szerződés tervezetet (a határozat
melléklete), mely előzetes felülvizsgálat céljából megküldésre kerül az európai uniós források
felhasználásáért felelős miniszter felé.
A bizottságok elnökei az előterjesztéssel kapcsolatos véleményüket a közgyűlésen, szóban ismertetik.

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elfogadásra a Tisztelt Közgyűlés elé:
HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../2021. (VIII. 26.) határozata
a DSE Röplabda Akadémia Nonprofit Kft. kérelmének elbírálásáról
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kötelezi a DSE Röplabda
Akadémia Nonprofit Kft.-t, hogy a 124/2021.(VII.19.) polgármesteri határozat alapján fennálló
1.330.649,- Ft tartozást fizesse vissza DMJV Önkormányzatának OTP Bank Nyrt.-nél vezetett
11736037-15361363-00000000 számlaszámú bankszámlájára.
2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy a Röplabda
Akadémiának támogatás nyújt 1.330.649,- Ft összegben jelen határozat 1. pontjában hivatkozott
összeg visszafizetését követően, mely támogatást az akadémia kizárólag az DKKA Nonprofit Kft.vel kötött üzemeltetési szerződés alapján fizetendő terembérleti díj megfizetésére fordíthat jelen
határozat mellékletét képező támogatási szerződésben meghatározottak szerint. A támogatás
fedezete a visszafizetett összeg.
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlés felkéri a polgármestert a határozat
közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy az 2. pontban meghatározott döntés
alapján a DSE Röplabda Akadémia Nonprofit Kft.-vel a céltámogatási szerződést kösse meg 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 az
európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter előzetes felülvizsgálata eredményeként
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 az európai uniós források
felhasználásáért felelős miniszter módosítási, kiegészítési javaslatait is magában foglaló
szerződés aláírására.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért:
a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap
a céltámogatási szerződés aláírására: az európai uniós források
felhasználásáért felelős miniszter előzetes felülvizsgálata eredményeként
kiadott nyilatkozatát követő 30 napon belül
4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 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 és vagyonkezelési osztály
Határidő: - a határozat végrehajtására: a támogatási szerződés aláírásától számított 30 nap
5.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 2.
pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2021. évi költségvetési rendelet következő módosítása
során vegye figyelembe.
Felelős: - 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
Dunaújváros, 2021. augusztus 26.

Tóth Kálmán s.k.
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság
elnöke
Motyovszki Mátyás s.k.
az ifjúsági, sport és turisztikai bizottság
elnöke

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

