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Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017.12.14
Javaslat a TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése című pályázaton való részvételre és
konzorciumi megállapodás aláírására

Előadó:

Előkészítő:
Meghívott:

a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
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A napirendi pont rövid tartalma:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részt kíván venni a TOP-6.9.2-16 “Helyi identitás és
kohézió erősítése” pályázaton. A pályázaton való részvételre, a támogatási kérelem benyújtására kizárólag
konzorciumi formában van lehetőség. A támogatási kérelemmel egyidejűleg Megalapozó dokumentumot,
Stratégiai dokumentumot és az ezekhez kapcsolódó egyéb dokumentumokat kell benyújtani, melyek
elkészíttetésére ajánlattételi felhívás szükséges.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve:
Iktatószám: U627-30354/2017.
Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály
Ügyintéző neve: Sipos Réka
Ügyintéző telefonszáma:25/544-192
Ügyintéző aláírása:Sipos Réka s.k.
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:
Leadás dátuma:
Törvényességi észrevétel:
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:
A tárgyalás módja:
Egyéb megjegyzések:

Ellenőrzés dátuma:
Van/Nincs
egyszerű/minősített
Nyílt/Zárt ülés

JAVASLAT
Javaslat a TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése című pályázaton való
részvételre és konzorciumi megállapodás aláírására
Tisztelt Közgyűlés!
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 545/2016. (IX.22.) határozatával elfogadott Intergált
Területi Programjának ITP 2.0-1. módosítással alapján Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzatának szándéka a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban:
TOP) prioritásaként a TOP-6.9.2-16 “Helyi identitás és kohézió erősítése” címmel megjelent
pályázati felhíváson való részvétel. A pályázatra lehívható forrás 219 millió Ft.
A “Helyi identitás és kohézió” című pályázat célja, hogy települések, településrészek közösségi
kezdeményező- és cselekvőképességét fejlessze, a közösségi szerepvállalást erősítse. Ez a
társadalmi politikánál is fontos eszköze, a közösségi munka hatására az érintett emberek is
együttműködnek a problémák megoldásában. A pályázat alapcélja a dunaújvárosi fiatalság-ifjúság
megszólítása.
Magyarország települései számára kulcskérdéssé vált, hogy az egyre nagyobb mobilitási
leghetőségekkel bíró fiatalokat milyen hatékonysággal tudják helyben tartani. A fiatal lakosság
elvándorlását megakadályozni vágyó településeknek olyan elvándorlási desztinációkkal kell felveni
a versenyt, ahol a tudásipar, a szabadidős tevékenységek és a kulturális élet is magas színvonalú,
valamint emelett karrier és lakhatási lehetőségeket biztosítanak a nehézségekben érintett
korosztály számára. Azaz hazánkban a századközepétől kialakult termelési ágak hanyatlásával új
fókuszt, új meghatározást kell találni a településeken, amely vonzó lehet a jövő generációja
számára. Ennek az átalakulásnak a hajtóereje az információ és az innováció. A feladat az, hogy
olyan környezetet hozzunk létre, amelyben foglalkoztatók, civil szervezetek és döntéshozók is
érdekeltté válnak a fiatalok számára vonzó lehetőségek és szolgáltatások megalkotásában. A
“Helyi identitás és kohézió erősítése” című pályázatot ezért érdemes lenne kiemelt célcsoportként
a fiatalokra építeni, ahol az ő döntéshozatalukban jelentős szerepet játszó célcsoportokat is be
tudjuk vonni – szerepüktől függően – elsődleges vagy másodlagos célcsoportként.
Dunaújváros erős alapokkal rendelkezik a hatékony ifjúsági stratégia kialakításához, rendelkezésre
állnak a foglalkoztatók, a képzési helyek (Dunaújvárosi Egyetem kiemelt szereppel), valamint a
település egyéb erőforrásai, amelyek az ifjúság színvonalas szabadidő eltöltéséhez szükségesek.
Az erőforrások hatékony felhasználásához stratégiai szemléletre van szükség, amely
eredményeként a lehetőségek nem maradnak kiaknázatlanul, hanem Dunaújváros helyzetéhez és
erőforrásaihoz illeszkedve tovább erősíti az ifjúságmegtartás hatékonyságát.
A pályázati feltételek alapján a támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában
van lehetőség. A felhívás szerint elvárás, hogy a támogatást igénylő vagy legalább egy
konzorciumi tag minimum 2 éves szakmai tapasztalattal rendelkezzen kulturális, vagy
közösségfejlesztés
vagy
terület/település/vidékfejlesztés,
vagy
szociális-gyermekjóléti
szolgáltatások, ellátások területén. Az elvárásnak megfelelve célszerű bevonni az Önkormányzat
mellé a programok szakmai lebonyolítására a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft-t,
míg a projektmenedzseri feladatok ellátására a DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.-t.
A támogatási kérelemmel egyidejűleg Megalapozó dokumentumot, Stratégiai dokumentumot és az
ezekhez kapcsolódó egyéb dokumentumokat szükséges benyújtani. A projekt megvalósítása
kapcsán szükségessé vált előkészítési feladatok keretében Megalapozó dokumentum, Stratégiai
dokumentum és az ezekhez kapcsolódó Szükségletfelmérés, célcsoprt elemzés elkészítése,
valamint szakértői műhelymunkák lebonyolítása feladatok elindítása.
A megalapozó dokumentum célja, hogy feltárja a támogatási kérelemben megjelölt település,
településrész(ek) főbb társadalmi-gazdasági problémáit, kijelöli a projekt lehetséges célcsoprtjait,
bemutatja azok igényeit, meghatározza a projektben megvalósítani tervezett tevékenységeket,
azok szükségességét.

A várost a felhívás szerint kötelezően több körzetre kell osztani, minden körzetben kötelező
minimum 6 feladatot meg kell csinálni – ez Dunaújvárosban legalább 30 programot jelent, s a
programok megvalósítására legalább 36 hónap áll rendelkezésre.
Indikatív árajánlatok alapján a megalapozó tanulmány elkészítésének költsége – várhatóan – nem
éri el a közbeszerzési értékhatárt, így a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 15/2015
(V.22.) az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló rendelete 40. §-a alapján szabályozott
pályázati eljárásban választanánk ki a megalapozó dokumentumok összeállítását végző céget.
A megalapozó dokumentumok elkészíttetésének költsége – a támogatás elnyerését követően –
elszámolható a projekt költségvetésének terhére a projektelőkészítési költségek költségsorán.
A támogatási kérelem benyújtása, valamint a projekt előkészítése várhatóan adminisztratív
költségvonzattal jár, emlyet szintén el lehet számolni a projekt költségvetésében, ezeket azonban
meg kell előlegezni annak érdekében, hogy a pályázatban megadott mérföldkövek határidejére a
projektben megvalósuljanak a szükséges projektelemek. A projekt előkészítési költsége a projekt
főösszegének legfeljebb 5 %-át (bruttó 10.950.000,- Ft) teheti ki, előzetes becslések alapján
azonban ezen a költségsoron 12 millió forintot kívánunk szerepeltetni, mely költségek forrására a
2018. évi költségvetésben a TOP projektek előkészítése címmel javasoltunk előirányzatot.
Az ajánlattételi felhívásra, mely jelen előterjesztés 2.számú mellékletét képezi, az alábbi, hasonló
tárgyban jártas szakértőket tervezzük meghívni:
Aera MHC Kft.
1056 Budapest, Váci utca 65. tető 8.
Németh Bálint ügyvezető igazgatója
Asesor Consulting Kft.
1024 Budapest, Ezredes utca 13.
Fábián-Seremetyev Márk ügyvezető igazgatója
HM Event Kft.
5000 Szolnok, Mártírok útja 15-17.
Kovács Ákos ügyvezető igazgató
Bizottsági vélemények:
A Pénzügyi Bizottság, Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság, a Városüzemeltetési, Turisztikai
és Környezetvédelmi Bizottság, valamint az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság az
előterjesztést a 2017. december 12-ei rendkívüli bizottsági ülésén tárgyalja. A bizottságok
véleményét annak elnökei a közgyűlésen szóban ismertetik.
Tisztelt Közgyűlés!
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Közgyűlés elé elfogadásra.

Mellékletek:
1.sz. melléklet:
2. sz. melléklet:

Konzorciumi megállapodás tervezet támogatási kérelem benyújtására
Ajánlattételi felhívás megalapozó, stratégiai dokumentum és a kapcsolódó
kutatások elkészítésére, Ajánlat felolvasólapon nyomtatvány

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…./2017. (XII.14.) határozata
a TOP-6.9.2-16 “Helyi identitás és kohézió erősítése” című pályázaton való részvételről
és konzorciumi megállapodás aláírásáról
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Dunaújváros Megyei
Jogú Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtson be a TOP-6.9.2-16 “Helyi identitás és
kohézió erősítése” címmel megjelent pályázati felhíváson Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata Integrált Területi Programjának 2.0-1. módosítással dokumentumban
(továbbiakban: ITP) foglaltaknak megfelelően.
2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Dunaújváros Megyei
Jogú Város Önkormányzata konzorciumi megállapodást kössön Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai
Nonprofit Kft-vel és DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt-vel a támogatási kérelem
benyújtása, valamint a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén a projekt megvalósítása
érdekében.
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 megállapodást, valamint a támogatási kérelem benyújtásához, illetve a
projekt előkészítéséhez szükséges dokumentumokat aláírja.
Felelős:

- a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában előkészítésében való közreműködésért:
a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője
- a határozat közléséért:
a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő 2018. január 26.
4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzata a projekt előkészítési költségei vonatkozásában
legfeljebb 12 millió Ft előfinanszírozást biztosítson Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2018.évi költségvetése terhére.
5.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy a 4. pontban szereplő
feladat végrehajtásához szükséges önkormányzati forrást a 2018. évi költségvetési
rendeletében biztosítsa.
6.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a határozat 5.
pontjában foglalt kötelezettségvállalást a 2018. 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 2018. évi költségvetés tervezésének időpontja
7.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzata ajánlattételi felhívást tegyen közzé a projekt
megalapozó dokumentumának, stratégiai dokumentumának és az ezekhez kapcsolódó
egyéb dokumentumok elkészíttetésére.
8.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 4.pontban meghatározott ajánlattételi
felhívásra az alábbi gazdasági szereplőket hívja meg:
Aera MHC Kft.
1056 Budapest, Váci utca 65. tető 8.
Németh Bálint ügyvezető igazgatója
Asesor Consulting Kft.
1024 Budapest, Ezredes utca 13.
Fábián-Seremetyev Márk ügyvezető igazgatója
HM Event Kft.
5000 Szolnok, Mártírok útja 15-17.
Kovács Ákos ügyvezető igazgató
Felelős:

- a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában előkészítésében való közreműködésért:
a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője
- a határozat közléséért:
a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő 2017. december 29.
Dunaújváros, 2017. december 14.
Cserni Béla s.k.
a városüzemeltetési,
környezetvédelmi és turisztikai
bizottság elnöke

Hingyi László s.k.
a gazdasági és
területfejlesztési bizottság
elnöke

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

Pintér Attila s.k.
a pénzügyi bizottság
elnök

