
J E L E N T É S

a lejárt határidejű közgyűlési határozatok
végrehajtásáról

1. A határozat száma:  163/2015. (IV.23.) határozat 

A határozat tárgya: 

A  járásszékhely  települési  önkormányzatok  által  fenntartott  múzeumok  szakmai
támogatására vonatkozó pályázat benyújtásáról, megvalósításáról

Végrehajtási határidő:

- a pályázat elektronikus úton történő benyújtására:  2015. április 9.
- a pályázat postai úton történő benyújtására:  2015. április 10.
- projekt megvalósítására  2016. június 30.
- a pénzügyi-szakmai beszámoló benyújtására  2016. július 31.

Jelentés a végrehajtásról: 

Osztályunk a „Járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok
szakmai  támogatása”  c.  pályázati  kiírásra  benyújtotta  „A  Dunaújváros  járás
településeihez  kötődő  kulturális  örökség  hozzáférhetővé  tétele  és  a  területi
egyenlőtlenség felszámolása” c. pályázatot az Intercisa Múzeum közreműködésével
2015.04.07-én elektronikusan, 04.10-én pedig papír alapon, 2.977.015,- Ft tervezett
összeggel. 
A  pályázaton  Önkormányzatunk  1.000.000,-  Ft  támogatást  nyert  „a  járás
településeihez  kötődő  kulturális  örökség  hozzáférhetővé  tételének  és  a  területi
egyenlőtlenség felszámolása” alcélra, ezen belül utazók kiállítások szervezésére.  A
támogatási  intenzitás  100  %  volt,  s  a  támogatást  2016.06.30-áig  volt  lehetőség
felhasználni.
A támogatás összegét önkormányzatunk továbbutalta az Intercisa Múzeum részére.
Az  intézmény  munkatársai  sikerrel  lebonyolították  az  utazó  kiállításokat
Dunaújvárosban és a környékbeli településeken (közintézményekben és iskolákban).
Hathatós szakmai közreműködésükkel elkészült a szakmai beszámoló és a pénzügyi
elszámolás,  melyet  2016.07.28-án  benyújtottunk  elektronikusan,  08.01-jén  pedig
postai úton, ezt követte egy hiánypótlás 08.16-án. A beszámolókat befogadták.
A  támogatásból  összesen  722.478,-  Ft-ot  használtunk  fel,  így  277.522,-  Ft
támogatást,  illetve  5.235,-  Ft  ügyleti  kamatot  visszafizettünk  a  központi
költségvetésbe augusztus-szeptember időszakban.
A támogatással a zárszámadásban kell elszámolni.



2. A határozat száma:  166/2015. (IV.23.) határozat 1. pontja

A határozat tárgya: 

A Dunaújvárosi Sárkányok Kosárlabda Sportegyesület részére vissza nem térítendő
pályázati önrész támogatás biztosításáról az egyesület sportfejlesztési programjának
megvalósításához

Végrehajtási határidő:

- a  támogatás  biztosítására:  a  TAO  támogatás  folyósítását  követő  30  nap,  de
legkésőbb 2016. június 05.

Jelentés a végrehajtásról: 

A Dunaújvárosi Sárkányok Kosárlabda Sportegyesület 2015. évi TAO sportfejlesztési
programja  beruházási  elemének  (Vasvári  Pál  Általános  Iskola  tornaterem  padló
felújítása)  megvalósításához  1.729.511,- Ft  összegű  pályázati  önrész  támogatást
biztosítottunk  06.15-én a 2015 novemberében megkötött céltámogatási szerződés,
illetve az egyesület kérelme szerint.
Az egyesület a kivitelezővel 2016.02.25-én kötött szerződést padlóburkolat cserére a
2014.02.20-án kelt árajánlat alapján.
A  kivitelezés június-július  hónapban  lezajlott,  a  kapcsolódó  előre  nem tervezhető
felújítási  munkákat  (aljzatbeton nedvesség lezárási  munkák)  a 2016.  évi  felújítási
keretszerződés  terhére  a  DVG  Zrt.  végezte  3,5  M  Ft  értékben  (lebonyolította  a
Városüzemeltetési és Beruházási Osztály).
Az  előzményekről  bővebben  osztályunk  2016.03.05-ei  keltezésű  jelentésében
olvasható.

3. A határozat száma:  648/2015. (XI.19.) határozat 

A határozat tárgya: 

A  Dunaújvárosi  Szonáta  Zeneművészeti  Alapítvány  újévi  koncert  támogatására
irányuló kérelmének elbírálásáról

Végrehajtási határidő:

- a határozat közlésére: 2015. november 29.
- a szerződés aláírására: 2015. december 31.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatban foglaltak közlése határidőre megtörtént.  A szerződést  az érdekelt
felek aláírták, az Alapítvány a támogatásról elszámolt.
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4. A határozat száma:  194/2016. (IV.21.) határozat 1-3. pontja

A határozat tárgya: 

A Muzeális intézmények szakmai támogatására vonatkozó pályázat  benyújtásáról,
megvalósításáról (Kubinyi Ágoston program)

Végrehajtási határidő:

- a projekt megvalósítására: 2017. december 31.
- a pénzügyi-szakmai beszámoló benyújtására: 2018. január 31
- a támogatással való elszámolásra: a támogatás felhasználásával érintett 

tárgyévről készült zárszámadás időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

2016. 04.06-án, illetve 04.08-án az Intercisa Múzeummal együttműködve beadásra
került a MÁK részére az önkormányzat muzeális intézmények szakmai támogatását
célzó  pályázata  18,72  M  Ft-os  összköltséggel.  A  kapcsolódó  projekt  tárgya  a
„Dunaújváros története az őskortól  az 1970-es évek közepéig” c.  állandó kiállítás
bővítése.
A  támogatási  döntés  közzététele  06.22-án  történt.  07.14-én  hivatalos  értesítést
kaptunk,  miszerint  a  pályázaton  nem  nyertünk  támogatást.  Jövőre  ismét  lesz
lehetőség pályázni.
A határozatban nem szerepelt a beadási határidő, mivel az megelőzte a közgyűlés
időpontját,  de  a  pályázat  határidőben  benyújtásra  került.  A  fentiekben  megjelölt
végrehajtásra vonatkozó határidők pedig a döntés értelmében okafogyottá váltak.

5. A határozat száma:  304/2016. (V.19.) határozat 

A határozat tárgya: 

A KEHOP-5.4.1 „Szemléletformálási programok” című pályázaton való részvételről
és a kapcsolódó konzorciumi megállapodás aláírásáról

Végrehajtási határidő:

- a pályázat benyújtására: 2016. július 1., de legkésőbb 2018. június 6.

Jelentés a végrehajtásról: 

A projekt  előkészítése májustól  megkezdődött,  melyben  részt  vett  a Dunaújváros
Felsőoktatásért  Alapítvány  (Dunaújvárosi  Egyetem),  valamint  Dunaújváros  MJV
Polgármesteri  Hivatala  Közbeszerzési  és  Pályázati  Koordinációs  Osztálya  és  a
Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztálya (környezetvédelmi csoport).
A Konzorciumi együttműködési megállapodás a támogatási kérelem benyújtására”
című  megállapodást  a  felek  2016.06.14-én  aláírták.  Támogatott  projekt  esetén  a
későbbiekben újabb konzorciumi megállapodás kötendő.
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A KEHOP-5.4.1-16 Szemléletformálási programok pályázati kiírásra "Egyetlen Föld -
az  élő  bolygónk"  címmel  határidőre  benyújtottuk  a  pályázatot  10.13-án
elektronikusan, 10.14-én pedig papír alapon.
A projekt tervezett összköltsége 4.994.607,- Ft, a tervezett megvalósítási időszaka
2017. február-október (9 hónap).
A  pályázat  beadási  ideje  többször  módosult,  a  határozatban  megjelölt  07.01.-jei
határidő az eredeti pályázati felhívás 1. értékelési határnapja volt. A beadási határidő
több  alkalommal  módosult,  a  végleges  határidőnek  10.14.-t  jelölték  meg,  s  ezt
követően be is zárták a pályázati ablakot, így nem volt lehetőség több szakaszban
pályázni.

6. A határozat száma:  430/2016. (VI.16.) határozat 1-2. pontja

A határozat tárgya: 

A települési önkormányzatok helyi  közösségi közlekedésének támogatásáról szóló
pályázat benyújtásáról és a támogatás átadásáról a KNYKK Zrt. részére.

Végrehajtási határidő:

- a pályázat benyújtására: a pályázati felhívásban megjelölt időpont
(Elektronikusan: 2016. június 22., papír alapon: 2016. június 23.)
- a megállapodás megkötésére: 2016. szeptember 15.
- a támogatás továbbutalására: a pályázati felhívásban megjelölt időpontok
(25 %-át 2016. szeptember 9-éig, majd a fennmaradó 3x25%-ot havonta, a jóváírást
követő 3 munkanapon belül)
- projekt megvalósítására: 2016. december 31.

Jelentés a végrehajtásról: 

A pályázatot, illetve a kért kiegészítő dokumentumokat határidőre benyújtottuk (06.20
és 06.23., kiegészítések: 06.24. és 07.04.)
A  Magyar  Államkincstár  (a  továbbiakban:  MÁK)  2016.08.05-én  tájékoztatott  a
döntésről, miszerint önkormányzatunknak  23.319.000,- Ft támogatást ítéltek meg. A
támogató okirat kelte: 08.10.
A MÁK 08.19-én e-mailben jelezte, hogy a pályázati kiírásban foglaltakkal ellentétben
a Belügyminisztérium kérésére a támogatást nem négy, hanem egy összegben utalják
át, és mi is egy összegben vagyunk kötelesek továbbutalni a KNYKK Zrt. részére az
utalástól számított 3 munkanapon belül.
Megállapodást kötöttünk a KNYKK Zrt.-vel a támogatás átadásáról, melynek aláírására
2016. 08.22-én került sor. 
A  támogatás  összege  08.17-én  megérkezett,  08.22.-én  pedig  megtörtént  a
továbbutalása.
A  pályázati  támogatással  a  zárszámadásban  kell  elszámolni,  a  szolgáltató  pedig
2017.01.31-éig köteles elszámolni a továbbutalt támogatással.
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7. A határozat száma:  485/2016. (VII.18.) határozat 

A határozat tárgya: 

A Dózsa György Általános Iskola diákjai londoni tanulmányútjának támogatásáról

Végrehajtási határidő:

- a határozat közlésére: 2016. július 29.
- a szerződés aláírására: a határozat közlésétől számított 30 nap

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatban foglaltak közlése határidőben megtörtént. A szerződést az érdekelt
felek aláírták, az Alapítvány a támogatásról elszámolt.

8. A határozat száma:  630/2016. (X.20.) határozat 5. pontja

A határozat tárgya: 

Az  önkormányzat  fenntartásában lévő intézményekben foglalkoztatottak  2014.  évi
béren kívüli juttatása fedezetének biztosítása

Végrehajtási határidő:

- a határozat megküldésére: 2016. október 28.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatot 2016. október 26-án megküldtük az önkormányzat fenntartásában lévő
intézmények vezetői részére.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló
jelentéseket fogadja el.

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Közgyűlés elé:

                           HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…  /2016. (XI.17.) határozata
a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló jelentés

elfogadásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta a lejárt határidejű közgyűlési
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.
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Dunaújváros, 2016. november 17.
                                       Cserna Gábor s.k. 

 polgármester
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