
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 03. 16.

Javaslat a DMJV Közgyűlése 100/2017. (II.16.) határozata módosítására

El  őadó: a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke

El  őkészítő: Szabó Imre városfejlesztési igazgató
Kindle-Vincze Márta pályázati koordinációs ügyintéző

Meghívott: Tóth Éva a József Attila Könyvtár igazgatója

Véleményez  ő bizottságok:
pénzügyi bizottság 2017.03. 13.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.03. 13.
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság 2017.03. 13.

A napirendi  pont  rövid  tartalma: Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a 100/2017.
(II.16.)  határozatával  támogatta  az  EFOP-4.1.8-16  pályázaton  való  indulást.  A  József  Attila
Könyvtár jelezte szándékát a pályázat önálló benyújtását és megvalósítását illetően, valamint kérte
az  Önkormányzat  hozzájárulását.  Az előterjesztés  a  100/2017.  (II.16.)  határozat  módosítására
irányul.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Főépítészi, Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály

Iktatószám: 4309-3/2017.

Ügyintéző neve: Kindle-Vincze Márta Ügyintéző telefonszáma: 25/544-129
Ügyintéző aláírása: Kindle-Vincze Márta s.k. Igazgató/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: 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: dr. Horváth Petra s.k.
Leadás dátuma: 2017.03.09. Ellenőrzés dátuma: 2017.03.09.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: -

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések: -



JAVASLAT

a DMJV Közgyűlése 100/2017. (II.16.) határozata módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros  MJV  Közgyűlése  a  100/2017.  (XI.19.)  határozatával  döntött  az EFOP-  4.1.8-16
pályázaton  való  részvételről (az  előterjesztés  1.  számú melléklete)  A József  Attila  Könyvtár
igazgatója levelében (az előterjesztés 2. számú melléklete) jelezte szándékát arra vonatkozóan,
hogy a pályázaton mint  önálló  intézmény szeretne indulni,  valamint  nyertes pályázat  esetén a
projektet szintén saját maguk bonyolítanák le.  Mivel az intézmény önkormányzati tulajdonban van,
ezért  szükséges  a  Közgyűlés  hozzájárulása  a  pályázat  benyújtásához..  Eredetileg  az
önkormányzat,  mint  fenntartó  indult  volna  a  pályázati  kiíráson,  de  mivel  lehetőség  van  az
intézmény részéről is pályázni, és a szakmai hozzáértés az intézmény keretei között biztosított,
ezért szükséges a közgyűlési határozatot módosítani.

 A pályázatról:
Az  Emberi  Erőforrások  Minisztériuma  a  Széchenyi  2020  program  keretében  2016.  december
végén  a könyvtári intézményrendszer keretében megvalósuló, az egész életen át tartó tanulást
támogató infrastrukturális fejlesztések megvalósítására megjelentetett egy pályázati felhívást:

A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései címmel
A felhívás kódszáma: EFOP- 4.1.8-16 

Célja: A könyvtári intézményrendszer és fenntartóik részére az egész életen át tartó tanuláshoz
szükséges  kulcskompetenciák  erősítését  támogató  szükséges  infrastrukturális  feltételek
megvalósítása.

A rendelkezésre álló pályázati keret 2 milliárd Ft, a támogatás vissza nem térítendő. A pályázatokat
2017.03.10-től 2019.03.10-éig lehet benyújtani. 

Az  előterjesztést  az oktatási,  kulturális,  ifjúsági  és  sportbizottság,  a  pénzügyi  bizottság,  a
gazdasági és területfejlesztési bizottság a közgyűlési előterjesztések postázása után tárgyalta, így
a bizottsági vélemények ismertetésére a közgyűlés ülésén, szóban kerülhet sor.

Fentiek alapján az alábbi határozat javaslatot terjesztjük elfogadásra a Tisztelt Közgyűlés elé:

HATÁROZATI  JAVASLAT 
Dunaújváros   Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének   

.../2017.   (II.   16  .)     határozata   
 a DMJV Közgyűlése 100/2017. (II.16.) határozata módosításáról

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  100/2017.  (II.16.)  határozatát  az  alábbiakra
módosítja: 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a József Attila Könyvtár azon szándékát,
hogy önállóan részt vesz  az EFOP-4.1.8-16 pályázaton,  nyertes pályázat  esetén hozzájárul  a
projekt teljes lebonyolításának önálló végrehajtásához. 

   
 Felelős:       a határozat végrehajtásáért: 
                      - a polgármester
                      a határozat végrehajtásában való közreműködésért:



                      - a városfejlesztési igazgató
          - a József Attila Könyvtár igazgatója

    Határidő:  a pályázat benyújtására 2017.október 20.

Dunaújváros, 2017. március 16.

                Izsák Máté sk.                                                              Hingyi László sk.
az oktatási, kulturális       a gazdasági és területfejlesztési 

        ifjúsági és sportbizottság                      bizottság elnöke

    Pintér Attila sk.                
     a pénzügyi bizottság elnöke  


