
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018.02.15

Javaslat a TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése című pályázaton való részvételhez
szükséges módosított megállapodás aláírására

El  őadó: a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke

El  őkészítő: Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi osztályvezető
Sipos Réka ügyintéző

Meghívott: Kiss András Péter Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezető
Sági Péter DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. vezérigazgató

Véleményez  ő bizottságok:
pénzügyi bizottság 2018.02.13.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.02.13.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018.02.13.
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság                        2018.02.13.

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 pályázattal kapcsolatos feladatok egyelőre nem nevesíthetők, ezért
új módosított megállapodás aláírása szükséges.  

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

Iktatószám: 949-10/2018.

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: Ellenőrzés dátuma:
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszer  ű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT

Javaslat a TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése című pályázaton való részvételhez
szükséges módosított megállapodás aláírására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 787/2017. (XII.14.) határozatával hozzájárult 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  Terülei  Programjának  2.0-1.módosítással
dokumentumnak (továbbiakban:ITP) foglaltaknak megfelelően.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 787/2017. (XII.14.) határozatával hozzájárult ahhoz
is, hogy a támogatási kérelem benyújtása, valamint a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén
a projekt megvalósítása érdekében Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata konzorciumi
megállapodást kössön Dunaújváros Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft-vel és DV N Dunaújvárosi
Várpsfejlesztési Nonprofit Zrt-vel.

A támogatási kérelm benyújtásának feltételeként megjelölt minimum 2 éves szakmai tapasztalatot
a DV N Dunaújvárosi Várpsfejlesztési Nonprofit Zrt. tudja biztosítani konzorciumi tagként, míg a
pályázat szakmai megvalósításában a másik konzorciumi tag, a Dunaújváros Kistérségi Turisztikai
Nonprofit Kft. tud majd aktívan résztvenni.

A konzorciumi  tagok  pályázattal  kapcsolatos  feladatainak  pontos  megfogalmazása  a  kérelem
benyújtásához  szükséges  megalapozó  dokumentum,  stratégiai  dokumentum  és  ezehez
kapcsolódó  egyéb  dokumentum  birtokában  lesz  csak  lehetséges,  azaz  egyelőre  azok  nem
nevesíthetők,  azok  nem  kerülnek  kiosztásra,  így  módosított  konzorciumi  együttműködési
megállapodást szükséges aláírni a támogatási kérelem benyújtásához.

Bizottsági vélemények:
A Pénzügyi Bizottság, a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság, a Városüzemeltetési, Turisztikai
és  Környezetvédelmi  Bizottság, valamint  az  Ügyrendi,  Igazgatási  és  Jogi  Bizottság  az
előterjesztést a 2018. február 13-ai 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: 
MÓDOSÍTOTT KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS TERVEZET TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁRA

1. SZ. MELLÉKLET: DMJV KÖZGYŰLÉSÉNEK 787/2017. (XII.14.) HATÁROZATA

2. SZ. MELLÉKLET: KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS TERVEZET TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁRA



HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…  ./2018. (II.15.) határozata

a TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése című pályázaton való részvételhez
szükséges módosított megállapodás aláírásáról 

1.)  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  TOP-6.9.2-16 “Helyi
identitás  és  kohézió  erősítése”  címmel  megjelent  pályázati  felhívásra  támogatási  kérelem
benyújtása,  valamint  a  támogatási  kérelem  pozitív  elbírálása  esetén  a  projekt  megvalósítása
érdekében.

2.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  az  1.
pontban  megnevezett,  a  pályázati  feltételek  alapján  meghatározott  formai  és  tartalmi
követelményeknek megfelelő - a határozati javaslat mellékletét képező - módosított 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. március 2.

Dunaújváros, 2018. február 15.

 
Cserni Béla s.k.    Hingyi László s.k.

a városüzemeltetési,
környezetvédelmi és turisztikai

bizottság elnöke

 a gazdasági és
területfejlesztési bizottság

elnöke

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

bizottság elnöke

Pintér Attila s.k.
a pénzügyi bizottság

elnöke


