
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. október 19.
Javaslat  a József  Attila  Könyvtár  által  az  EFOP-4.1.8-16 pályázat  előkészítésére fordított
összeg visszapótlására
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke

    a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke            

Előkészítő: Dr. László Borbála a humán szolgáltatási osztály vezetője
Bokor Zsuzsanna kulturális ügyintéző

Meghívott:      Tóth Éva, a József Attila Könyvtár igazgatója
Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság 2017.10.17.
pénzügyi bizottság 2017.10.17.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.10.17.
A napirendi pont rövid tartalma: A Könyvtárban decemberben tartott szakértői ellenőrzés felhívta
a figyelmet arra, hogy az épület nem akadálymentes és a könyvtár állományának számítógépes
feldolgozása nem illeszkedik az országos rendszerekhez. A Közgyűlés hozzájárult,  hogy a fenti
problémák  orvoslása  és  más  szakmai  fejlesztések  érdekében  az  intézmény  részt  vegyen  az
EFOP-4.1.8-16 pályázaton. A pályázat eredménye még nem ismert, az előkészületekre a Könyvtár
711 E Ft-ot költött, az összegre szükség lenne, azt az épület korszerűsítésére fordítanák.

A  napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 26581-2/2017.
Ügyintéző neve: Bokor Zsuzsanna Ügyintéző telefonszáma: 25/544-151
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása: Dr. László Borbála 

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: 2017. október Ellenőrzés dátuma: 2017. október
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: -
Leadás dátuma: 2017. október Ellenőrzés dátuma: 2017. október
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos
Leadás dátuma: 2017.10. Ellenőrzés dátuma: 2017.10.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszer  ű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:
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JAVASLAT

Javaslat a József Attila Könyvtár által EFOP-4.1.8-16 pályázat előkészítésére fordított
összeg visszapótlására

Tisztelt Közgyűlés!

A József Attila Könyvtár DMJV Közgyűlése 166/2017 (III.16.) határozattal  módosított  100/2017.

(II.16.)  határozatának  értelmében  2017.  márciusában  önállóan  pályázott  A  könyvtári

intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései  című  EFOP-4.1.8-16  kódjelű

pályázat  keretében  2  oktatóterem  létrehozására,  az  épület  teljes  körű  akadálymentesítésére,

integrált rendszer cseréjére, technikai berendezések, bútorzat kiegészítésére 38 millió Ft (37 989

677 Ft) értékben. (A határozat az 1. számú melléklet) A pályázat előkészítésére, (építési kiviteli

tervekre,  rehabilitációs  tervre,  szakvéleményre,  lift  kiviteli  tervére,  engedélyeztetésre,  statikai

szakvéleményre) az intézmény költségvetéséből, beruházási keretük terhére összesen 711 000 Ft-

ot költöttek. A pályázat elbírálása még tart, így az idei év beruházásait nem tudták megvalósítani

(két kisebb szolgáltató helyiség klimatizálása, előadóterem átalakításának előkészítése).

A Könyvtár  igazgatónője  mellékelt  levelében kéri  az  összeg visszapótlását,  csatolta  az  igazolt

kiadásokról a számlamásolatokat és az összesítést (2.számú melléklet). A kérelem indoklásaként

az alábbiakat fogalmazta meg:

„Amennyiben pályázatunkat elutasítják, elesünk a befektetett összegtől, ebben az esetben mind a

fent leírt  kisebb, mind pedig a pályázat keretében tervezett nagyobb fejlesztések a könyvtárra,

ezen keresztül a fenntartóra hárulnak.

Ha  a  pályázat  támogatást  nyer,  nem  csupán  a  működés  szempontjából  alapvető  céljaink

valósulnak meg, de a befektetett (711 000 Ft) előleg is megtérül, a tervezett „kisebb” beruházások

(is) megvalósulhatnak, csak valamivel későbbi időpontban.

Az önkormányzat pénzügyi támogatására azonban nyertes pályázat esetén is szükségünk lesz,

mivel a teljes körű akadálymentesítés miatt az épület átalakítására az erre a részcélra fordítható

20 milliós pályázati keretet elhasználtuk, de néhány elengedhetetlen elemet nem tudtunk jelen

pályázatba  betervezni:  villamossági  terv,  szélfogó  ajtószárnyak  cseréje,  belső  ajtók

aszimmetrikusra történő cseréje…

A további  pénzügyi  tervezést  már  a  pályázat  eredményének  figyelembe  vételével  a  konkrét

számok alapján tennénk meg.”

A kért  összegre  fedezetet  biztosíthat  a  költségvetési  rendelet  5.b  melléklet  25.7.  „Pályázati
tevékenység, felkészítés, önrész” (szabadon felhasználható keret és közbeszerzési fedezet) sora.

A pályázat eredményéről és támogató döntés esetén a 711 E Ft felhasználásról  az intézmény
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vezetőjétől tájékoztatást, és elszámolást kérünk.

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

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2017. (X.19.)  határozata

a József Attila Könyvtár által az EFOP-4.1.8-16 pályázat előkészítésére fordított 
összeg visszapótlásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 711.000,- Ft-tal megemeli a József Attila Könyvtár
intézmény finanszírozási előirányzatát, amely az intézmény által „A könyvtári intézményrendszer
tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései című EFOP-4.1.8-16” kódjelű pályázat előkészítésére
fordított  összeg  visszapótlására,  egyéb  intézményi  beruházások  végrehajtására  szolgál.  Az
előirányzat  megemelésének  fedezete  a  2017.  évi  költségvetési  rendelet  5.  b.  melléklet  25.7.
„Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész” sora.

           Felelős:       a határozat közléséért: 
                            - a polgármester
                              a határozat közlésében való közreműködésért:
                            - a humán szolgáltatási osztály vezetője
         Határidő:     2017. november 3.
                         

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  az  1.  pontban

elhatározottakat a 2017. évi költségvetés következő módosítása során vegye figyelembe. 

     Felelős:         - a költségvetés módosításáért:
         a jegyző
       - a költségvetés módosításában való közreműködésért:
         a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

        Határidő:      a 2017. évi költségvetés módosításának időpontja

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a József Attila Könyvtár igazgatóját, hogy „A

könyvtári  intézményrendszer  tanulást  segítő  infrastrukturális  fejlesztései  című  EFOP-4.1.8-16”

kódjelű pályázaton elért eredményről tájékoztassa  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlését,

az  1.  pontban megítélt  összeg felhasználásáról  küldjön elszámolást  Dunaújváros Megyei  Jogú

Város Polgármestere részére.

        Felelős:      a határozat közléséért: 
                            - a polgármester
                         a határozat közlésében való közreműködésért:
                            - a humán szolgáltatási osztály vezetője
                              a határozat végrehajtásáért: 
                            - a József Attila Könyvtár igazgatója
         Határidő:     a határozat közlésére 2017. november 3.
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                            a határozat végrehajtására: a pályázat eredményhirdetését követő 5 munkanapon
                                    belül, de legkésőbb 2017.december 29.

Dunaújváros, 2017. október 19.
                 

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

        ifjúsági és sportbizottság                      bizottság elnöke
         elnöke

        Pintér Attila sk.       
              a pénzügyi bizottság      

                      elnöke                          
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