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Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021.10.21.
Javaslat a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. részére a Modern Városok ProgramTOP közfeladat ellátási szerződés alapján átadott
2020. évi ellentételezés elszámolásának jóváhagyására
Előadó:

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

Előkészítő:

Szabó Imre osztályvezető
Borka Ildikó pályázati koordinációs ügyintéző
Horváth Anita ügyvezető - Vasmű u. 41. Irodaház Kft
Dunaújváros, Vasmű u. 41., irodahazkft@v41.hu

Meghívott:

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

2021.10.20.
2021.10.20.

Az előterjesztés rövid tartalma: Az önkormányzat 2016-ban közfeladat-ellátási szerződést kötött
a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel a Modern Városok Programban, valamint a TOP forrásból
megvalósuló projektek lebonyolítása érdekében. A szolgáltató által benyújtott elszámolás alapján
szükséges a 2020. évi ellentételezésre vonatkozó elszámolás elfogadása.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Főépítészi, Építésügyi és
Környezetvédelmi Osztály
Ügyintéző neve: Borka Ildikó
Ügyintéző aláírása: Borka Ildikó s.k.

Iktatószám: 17 850 - 9 /2021
Ügyintéző telefonszáma: 25/544-160
Osztályvezető aláírása: Szabó Imre s.k.

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:
Hajgató Zita s.k.
Leadás dátuma: 2021.10.14.
Ellenőrzés dátuma: 2021.10.14.
Észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van:
II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: 2021.10.14.
Észrevétel:
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:
A tárgyalás módja:
Egyéb megjegyzések:

dr. Petánszki Lajos s.k.
Ellenőrzés dátuma: 2021.10.14.
Van/Nincs
egyszerű/minősített
Nyílt/Zárt ülés

Javaslat a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. részére a Modern Városok ProgramTOP közfeladat ellátási szerződés alapján átadott
2020. évi ellentételezés elszámolásának jóváhagyására
Tisztelt Közgyűlés!
Dunaújváros MJV Közgyűlése 516/2016. (VIII.11.) határozata értelmében Dunaújváros MJV
Önkormányzata a Modern Város Program, valamint a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program (TOP) forrásból megvalósuló projektek lebonyolítása érdekében közfeladat ellátási
szerződést (a továbbiakban: szerződés) kötött a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel (a továbbiakban: Szolgáltató).
Szerződéskötés: 2016.09.01., I-II. módosítás egységes szerkezetben: 2017.09.12., III. módosítás: 2017. 11.21., IV. módosítás: 2018.05.09., V. módosítás: 2018.12.04., VI. módosítás:
2019.05.02., VII. módosítás: 2020.09.27. (előterjesztés 1. melléklete)
Kapcsolódó közgyűlési határozatok sorrendben: 516/2016. (VIII.11.) , 23/2017 (I.19.),
554/2017. (IX.05.), 738, 739/2017. (XI.16.), 160, 161/2018. (IV.19.), 599/2018. (XI.15.),
208/2019. (IV.18), 821/2021. (IX.16.)
A szerződés módosított hatálya: 2016.09.01-2023.12.31.
Az ellentételezés előlegigénylésekkel és utólagos elszámolásokkal történik. Az egyes
években tervezett keretösszegek az érintett nyertes és várhatóan pozitív támogatási döntésben
részesülő projektek költségvetése, a projektekben ellátandó tevékenységek alapján kerülnek
meghatározásra.
A közgyűlési döntések alapján veszteség-ellentételezésként meghatározott keretösszegek és
pénzügyi teljesítésük a következőképpen alakultak:
Érintett időszak
2016
2016
2017
2017
2017
2017
2018

2019
2020
2021

Jóváhagyott
Keretösszeg
Pénzügyi teljesítés éve
23 000 000 2016
2017 (áthúzódó 2016. évi előirányzat)
15 269 000 2017
40 000 000 2017
2018 (áthúzódó 2017. évi előirányzat)
2018
120 000 000 2018

48 000 000 2019
2020
10 700 000 10 700 000

Kifizetett összeg (Ft)
9 146 687
13 853 313
14 936 000
40 000 000
333 000
7 146 569
120 000 000
maradvány: 37 963 703
+ 5 019 872 bevétel =
42 983 575 túlkompenzáció
37 300 000
10 700 000
10 700 000

Az előterjesztés tárgya a 2020. évi ellentételezésre vonatkozó elszámolás elfogadása.
A Szolgáltató megküldte önkormányzatunknak a részére veszteség-ellentételezés címén 2020.
évben átadott összeg felhasználásáról szóló elszámolást az éves működési jelentéssel, mely a
határozat 1. mellékletét képezi.
Fontos kiemelni, hogy forráshiány miatt 2020-ban nem került megállapításra ellentételezési keretösszeg, a Szolgáltatónak ebben az évben a 2019. évre megállapított összeg áthúzódó része, 10 700 e Ft került kifizetésre év végén (2020.12.15), és a 2021. évre is csak ugyanekkora
összeg, azaz 10 700 e Ft beállítására volt lehetőség.

A Szolgáltató a 2020. évet – 10 715 215 Ft kompenzációs egyenleggel zárta, mely az előleg és
a ténylegesen felmerült költségek különbözetéből tevődik össze. A költségek részben 2019.
évről áthozottak. Bevétel nem került megjelölésre.
A Szolgáltató 2019. évből az előlegből már veszteséget hozott át, a korábbi időszakban
megítélt finanszírozás jelentősen lecsökkent (mintegy 8,9%-ra).
Segítette a működést, hogy 2020. évben utófinanszírozással a TOP forrású projektek keretében
jelentős számlaelszámolás történt, ill. lehetőség volt az egyes TOP projekteknél konzorciumi
tagként előleg lehívására. Megállapítható, hogy az Önkormányzat által biztosított előleg
nem fedezte a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ténylegesen felmerülő kiadásait.
Az előterjesztés tárgyához nem kapcsolódik kötelezettségvállalás.
A szolgáltató által benyújtott elszámolás és működési jelentés alapján szükséges a 2020. évi
veszteség-ellentételezési elszámolás jóváhagyása.

Bizottsági vélemények: Jelen előterjesztést pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési
bizottság és az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 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:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
…/2021. (X.21.) határozata
a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. részére a Modern Városok ProgramTOP közfeladat ellátási szerződés alapján átadott
2020. évi ellentételezés elszámolásának jóváhagyásáról
1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a Vasmű u. 41.
Irodaház Kft.-vel 2016. szeptember 1-jén megkötött, 2017. szeptember 12-én, 2017.
november 21-én, 2018. május 9-én, 2018. december 4-én, 2019. május 2-án, illetve
2021. szeptember 27-én módosított, a Modern Városok Programhoz, illetve a
Területfejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó közfeladat ellátási
szerződésben rögzített feladatok ellátása ellentételezésére 2020. évben átadott
pénzösszegre vonatkozó elszámolását, mely a határozat mellékletét képezi.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában történő közreműködésért:
a főépítészi és pályázati osztály vezetője
Határidő:
- a határozat közlésére: 2021. november 3.
Dunaújváros, 2021. október 21.
Tóth Kálmán s. k.
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési
bizottság elnöke

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

