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Előadó:       Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság Elnöke
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság Elnöke
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Véleményező bizottságok:
Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.02.14.
Városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2017.02.14
Pénzügyi bizottság 2017.02.14.
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.02.14.

A napirendi pont rövid tartalma: 
Javaslat  a  TOP-6.1.4-16   Társadalmi  és  környezeti  szempontból  fenntartható
turizmusfejlesztés c.  pályázaton való  indulásra Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Integrált
Területi  Programjának  megfelelően,  valamint  konzorciumi  megállapodás  kötésére  a
támogatási kérelem benyújtása érdekében. 

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Városfejlesztési Igazgatóság
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Telefonszáma: 06-25-544-335
Iktatószám: 5414/2017

Előkészítő aláírása:
Igazgató / Osztályvezető aláírása:

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy: …………………………..
Leadás dátuma: 2017. …………….
Ellenőrzés dátuma: 2017. ……………
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: -

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:       egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés
Egyéb megjegyzések: 



Javaslat 
a TOP-6.1.4-16  Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható

turizmusfejlesztés c. pályázaton való indulásra 

Tisztelt Közgyűlés!

A  megyei  jogú  városok  Terület-  és  Településfejlesztési  Operatív  Program
(továbbiakban:  TOP)  keretében  megvalósuló Integrált  Területi  Programjait
(továbbiakban: ITP) a Kormány 1562/2015. (VIII.12.) Kormányhatározatával fogadta
el  és  megállapodást  kötött  a  Nemzetgazdasági  Minisztériummal  a  program
végrehajtása érdekében.

Dunaújváros  MJV  Közgyűlése  286/2015.  (V.7.),  illetve  501/2015  (IX.17.)
határozatával  elfogadott  ITP  programja  alapján  Dunaújváros  MJV
Önkormányzatának  szándéka  a  TOP-6.1.4-16  „Társadalmi  és  környezeti
szempontból  fenntartható  turizmusfejlesztés” című  pályázati  felhíváson  való
részvétel. 
A 6.1.4 prioritási soron az ITP alapján 2 450 M Ft keretösszegre lehet támogatási ké-
relmet benyújtani. A tervezett tevékenységek költségigénye összességében megha-
ladja a pályázati felhívásban rögzített feltételek alapján meghatározott legmagasabb
szintű projektköltséget, emiatt a prioritási soron első körben két projekt benyújtását
tervezzük az alábbiak szerint:

1 „Látogatóközpont kialakítása a Mondbach kúria épületében” címmel terve-
zünk támogatási kérelmet benyújtani az alábbi két projektcél megvalósulása ér-
dekében:
- Mondbach kúria és a kúria melletti tér funkcionális átalakítása és megújítása
- Mondbach kúria előtti tér rendezése és az istálló épületének felújítása

2. „Múzeum az egykori malom épületében” címmel tervezünk támogatási kérel-
met benyújtani az Intercisa Múzeum egykori malom épületében történő kialakítása
érdekében 

A támogatási kérelmek benyújtására várhatóan 2017. második negyedévében nyílik
lehetőség.  A  projektek  megvalósítását  a  már  támogatást  elnyert  TOP  projektek
megvalósításához  hasonlóan  javasoljuk  a  Vasmű  u.  41.  Irodaház  Kft-vel
konzorciumban megvalósítani.

Jelen  előterjesztés  határozati  javaslata  a fent  nevezett  projektek  vonatkozásában
támogatási kérelmek benyújtásáról, valamint a Vasmű u. 41. Irodaház Kft-vel történő
konzorciumi szerződés megkötéséről szól.

A  javaslatot  a  Gazdasági  és  Területfejlesztési  Bizottság,  a  Városüzemeltetési,
Környezetvédelmi  és  Turisztikai  Bizottság,  a  Pénzügyi  Bizottság,  valamint  az
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2017. február 14-i rendkívüli bizottsági ülésén
tárgyalja, a bizottságok véleményét azok elnökei a közgyűlésen szóban ismertetik.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:



Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…/  2017. (II.16.) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
a TOP-6.1.4-16

„Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című
pályázaton való részvételéről és konzorciumi megállapodás aláírásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Dunaúj-
város Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtson be a
TOP-6.1.4.-16 „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turiz-

musfejlesztés” címmel megjelent Felhívásra Dunaújváros Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata Integrált Területi Programjában (továbbiakban: ITP) fog-
laltaknak megfelelően az alábbi projektek megvalósulása érdekében:

- „Látogatóközpont kialakítása a Mondbach kúria épületében”
- „Múzeum az egykori malom épületében” 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzata konzorciumi megállapodást kössön a Vasmű
u.  41.  Irodaház  Kft-vel  (továbbiakban:  projektmenedzsment  szervezet)  a  fent
nevezett két projekt megvalósulása érdekében a támogatási kérelmek benyújtása,
valamint  a  projektek  megvalósítása érdekében,  továbbá ahhoz,  hogy a projekt
előkészítési  szakaszában  a  projektmenedzsment  szervezet  közreműködő
szerepet töltsön be

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy
a 2. pontban megnevezett, a pályázati feltételek alapján meghatározott formai és
tartalmi követelményeknek megfelelő konzorciumi megállapodásokat, valamint a
támogatási  kérelmek  benyújtásához,  illetve  a  projektek  előkészítéséhez
szükséges dokumentumokat aláírja. 

Felelős: -  a határozat végrehajtásáért:
       a polgármester

       - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért:
       a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

       - a határozat közléséért:
       a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő:    a támogatási kérelmek benyújtásának határideje

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  az  1.  pontban  megnevezett  projektek
előkészítési  költségei  vonatkozásában  legfeljebb  45 000  eFt  előfinanszírozást
biztosítson  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2017.  évi
költségvetése terhére.

5. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  elhatározza,  hogy  a  4.  pontban
szereplő  feladat  végrehajtásához szükséges önkormányzati  forrást  a  2017.  évi
költségvetési  rendeletében  biztosítja  a  rendelet  5.  mellékletének  23.3  TOP
programok elnevezésű sorának dologi kiadások kiemelt előirányzatában.



6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a határozat
4.  pontjában  foglalt  kötelezettségvállalást  a  2017.  évi  költségvetés  tervadatai
alapján a költségvetési rendeletbe építse be, valamint utasítja a polgármestert a
döntéssel összefüggő kötelezettségvállalások teljesítésére.

Felelős:  - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
        a polgármester

        - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
        a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője
        a költségvetés tervezéséért:
        a jegyző

        - a költségvetés tervezésében való közreműködésért:
        a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
        a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő:     a 2017. évi költségvetés tervezésének időpontja

Dunaújváros, 2017. február 16.

Hingyi László sk.
a gazdasági és területfejlesztési 

bizottság elnöke

Tóth Kálmán sk.
az ügyrendi, igazgatási és jogi

bizottság elnöke

Pintér Attila sk.

a pénzügyi bizottság 
elnöke

Cserni Béla sk.
a városüzemeltetési, környezetvédelmi

és turisztikai bizottság elnöke
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