
Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. április 19.

Javaslat a KEHOP-1.2.1. „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a
klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című pályázaton való részvételre

és a kapcsolódó konzorciumi megállapodás aláírására

Előadó: gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Szabó Imre osztályvezető
Borka Ildikó pályázati koordinációs ügyintéző

Meghívott: Dunaújváros Felsőoktatásáért Alapítvány
2400 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/a, rektor@uniduna.hu

Véleményező bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.04.12.
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2018.04.11.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018.04.12.

A  napirendi  pont  rövid  tartalma: Dunaújváros  MJV  Önkormányzata  a  Dunaújvárosi  Egyetemmel
(Dunaújváros Felsőoktatásáért  Alapítvány)  közösen,  konzorciumi formában indulni  kíván a KEHOP-
1.2.1. „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” c.
pályázaton. Az előterjesztés tárgya a pályázat benyújtása, a kapcsolódó projekt megvalósítása és a
konzorciumi megállapodás jóváhagyása.

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

Iktatószám: 2952 - 11 /2018.

Ügyintéző neve: Borka Ildikó Ügyintéző telefonszáma: 25/544-160
Igazgató/osztályvezető aláírása: Szabó Imre s.k.
Ügyintéző aláírása: Borka Ildikó 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. Petánszki Lajos s.k.
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: 2018.04.06.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszer  ű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések: -



Javaslat a KEHOP-1.2.1. „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot
erősítő szemléletformálás” című pályázaton való részvételre

és a kapcsolódó konzorciumi megállapodás aláírására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros  MJV  Önkormányzata  pályázni  kíván  a  KEHOP-1.2.1.  „Helyi  klímastratégiák
kidolgozása,  valamint  a  klímatudatosságot  erősítő  szemléletformálás”  című  kiírásban
meghirdetett  lehetőségre,  melynek  célja  hozzájárulni  a klímaváltozáshoz  történő  hatékony
alkalmazkodás társadalmi feltételeinek megteremtéséhez, s előmozdítani az éghajlatváltozáshoz való
alkalmazkodást,  a  kockázatmegelőzést  és  kockázatkezelést,  többek  között  a  megelőzést  szolgáló
tevékenységek  kereteinek  biztosításával,  tudásmegosztással,  szemléletformálási  programok
megvalósításával.

A klímaváltozás  a  legnagyobb  környezeti  kockázatok  egyike.  Hazánk  éghajlatát  tekintve  leginkább
csökkenő csapadékkal, szélsőséges időjárási eseményekkel, árvizekkel, erdőtüzekkel kell számolni.
Magyarország különösen sérülékeny területnek számít az éghajlatváltozás várható hatásait tekintve,
ugyanakkor ez igen nagy területi  különbséget  mutat,  így a felkészülés  minél alacsonyabb területi
szinten valósítható meg a leghatékonyabban.
Kiemelten  fontos  a  helyi/térségi  szintű  klímastratégiák kidolgozása,  a  helyi  kapacitások
megerősítése.
További  jelentős  probléma,  hogy  a  lakosság  klímatudatossága,  valamint  az  éghajlatváltozás  helyi
hatásairól való ismerete alacsony szintű.

A  pályázati  felhívás  és  mellékletei  elérhetőek  a  https://www.palyazat.gov.hu/kehop-121-helyi-
klmastratgik-kidolgozsa-valamint-a-klmatudatossgot-erst-szemlletformls-1 weboldalon, az előterjesztés
a legfontosabb információkról tartalmaz összefoglalókat.

Előzmények

A  Dunaújvárosi  Egyetem,  illetve  a  Dunaújváros  Felsőoktatásáért  Alapítvány (a  továbbiakban:
Alapítvány) 2018. januárban jelezte együttműködési szándékát, s a fenti pályázati projektet javasolta
konzorciális  partnerségben  megvalósítani  (1.  melléklet).  Az  előzetes  egyeztetések  alapján  az
Alapítvány és az Önkormányzat konzorciumot alakítana az Önkormányzat vezetésével.

A  pályázati  lehetőség  kapcsolódik  a  jelenleg  elbírálás  alatt  álló,  KEHOP-5.4.1-16-2016-00467
„Egyetlen Föld - az élő bolygónk” c. pályázatunkhoz, melyet szintén az Alapítvánnyal konzorciumban
nyújtott be az önkormányzat 2016-ban, valamint közvetetten az előkészítés alatt álló, komposztáló telep
létesítését  célzó  KEHOP-3.1.2  „A  biológiailag  lebomló  hulladék  eltérítése  a
hulladéklerakóktól” c. pályázathoz is.
Fontos  megjegyezni  továbbá,  hogy  folyamatban  van  a  város  SECAP tervének,  azaz  Fenntartható
Energia és Klíma Akciótervének elkészítése a TOP-6.5.1-15 pályázati forrásból.

A PÁLYÁZATRÓL

Benyújtási határidő
A benyújtási időszak 2018.04.01-2020.04.01.
A megyei jogú városok már az első szakaszban, 2018.05.01-jéig benyújthatják pályázatukat.

Támogatás
- a projekt maximálisan elszámolható összköltsége: 20 M Ft
- A támogatás maximális mértéke - jóváhagyott likviditási terv esetén- a teljes elszámolható költség
100%-a, tehát önerő nem szükséges.
- Akár 100 %-os mértékű előleg igénybe vehető utófinanszírozású tevékenységekre, ezt 12 hónapon
belül lehívásnak kell követnie.

A forrást az EU Kohéziós Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott pályázatok várható száma: 150 db (keret: 1,59 Milliárd Ft)

Indikátorok (számszerű vállalások)
Ezek eredményét a KEHOP-1.2.0 és KEHOP-1.2.1 projektjei együttesen adják ki majd.

https://www.palyazat.gov.hu/kehop-121-helyi-klmastratgik-kidolgozsa-valamint-a-klmatudatossgot-erst-szemlletformls-1
https://www.palyazat.gov.hu/kehop-121-helyi-klmastratgik-kidolgozsa-valamint-a-klmatudatossgot-erst-szemlletformls-1


- Klímaalkalmazkodással kapcsolatos szemléletformálási akciókban aktívan résztvevő lakosság 
száma: 120 000 fő
- Klímastratégiával rendelkező települések összesített lakosságszáma: 3 Millió fő
Helyi szinten kötelező aktív elérés szám a lakosszám min. 5%-a. 
Dunaújváros lakosságszáma a megadott időszakot tekintve: 45 354 fő, ennek 5 %-a: 2 268 fő

- A szemléletformálási kampány által elért lakosság száma (passzív elérés) – amennyiben 
passzív elérést biztosító tevékenységet vállal a pályázó.

Megvalósítási időszak, mérföldkövek
A projekt megvalósítására legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.
A záró kifizetési igénylés benyújtásának végső határideje: 2020.12.31., határideje pedig az utolsó mér-
földkő elérését követően 30 nap.
Legkésőbb 1 éven belül el kell készülnie a stratégia egyeztetési változatának.
A műszaki-szakmai tartalom csökkenése támogatás csökkentést von maga után.

Fenntartási kötelezettségek:
A befejezésétől, illetve a pénzügyi befejezéstől számított 5 évig állnak fenn.

Tevékenységek

ÖNÁLLÓAN TÁMOGATHATÓ: 

Kötelező:
a)  helyi klímastratégia  kidolgozása helyi önkormányzatok részére (társadalmi véleményezte
téssel, majd ismertetéssel egybekötve)

Az alábbiakból minimum egyet kötelező választani:

b) intézményi / települési /településeken átívelő, interaktív tematikus szemléletformálási 
programsorozatok szervezése és lebonyolítása (különböző célcsoportok aktív bevonása)
c) települési figyelemfelhívó akciók megvalósítása (rendezvények, programok)
d) helyi szereplők szemléletformálása (az érintett intézményi munkavállalók részére 

tájékoztató előadások/workshopok/fórumok)
e) térségi és helyi tanulmányi versenyek szakmai előkészítése és lebonyolítása 
(gyakorlatorientált ismereteket átadó, pozitív, a mindennapos tevékenységekbe integrálható, jól 
alkalmazható példák közvetítése)

ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ (ebből 1 db kötelező):

- szakkörök szervezése gyakorlatban hasznosítható ismeretek átadására
- médiakampányok szervezése, lebonyolítása
- kiadványok kidolgozása, terjesztése (különböző célcsoportokra specializáltan)
- szakirányú tanulmányi kirándulások, tanulmányutak
- honlapon aloldal létrehozása, folyamatos feltöltése
- kreatív, játékos foglalkozások szervezése gyermekeknek
- ismeretterjesztő bemutatóhely létrehozása

A fenti szakmai tevékenység mellett a projektszervezet, a konzorcium működtetése, illetve a horizontá-
lis (esélyegyenlőségi, fenntarthatósági) feladatok ellátása, valamint a nyilvánosság biztosítása is folya-
matosan szükséges lesz.

Főbb műszaki / szakmai elvárások (részletesen lásd a felhívásban)

- A benyújtáshoz Megalapozó Tanulmányt szükséges készíteni.
- Kötelező az igazolt konzultáció a megyei önkormányzatokkal.
- Elvárás a lakosság igazolt bevonása a tervezés korai szakaszától.
- Kiemelten fontos, hogy valamennyi kapcsolódó beszerzésnél, közbeszerzésnél környezet- / 
klímatudatossági szempontokat is figyelembe kell venni, valamint, hogy minden projekttevé
kenységet a környezettudatosság jegyében szükséges lebonyolítani.



- Valamennyi tevékenységnél a klímaváltozás helyi, illetve térségre vonatkozó hatásaira szüksé
ges fókuszálni.

Az elszámolható költségek aránya

 Költségtípus Maximális mértéke az összes
elszámolható költségre vetítve (%) 

Projekt előkészítés, tervezés (kivéve beszerzési, közbeszerzési 
eljárások lefolytatásának költsége) 

7% 

Közbeszerzési, beszerzési eljárások lefolytatása 1% 

Projektmenedzsment 2,5% 

Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás 0,5% 

Általános költségek (rezsi) 1 % 

Összesen max. 12 %

Áttekintés a megvalósítani kívánt projektről
 Konzorcium vezető: Dunaújváros MJV Önkormányzata
 Konzorcium tag: Dunaújváros Felsőoktatásáért Alapítvány
 Tervezett időtartam: 1 év, projektkezdet a támogatási szerződés hatályba lépésének függvénye
 A klímastratégia kidolgozására maximálisan fordítható összeg: 2 M Ft
 A projekttevékenység közbeszerzést várhatóan nem érint.

Konzorciumi megállapodás

A támogatási  kérelem benyújtására  konzorciumi  formában is  van  lehetőség,  maximum két  partner
bevonásával. Együttműködési megállapodás korlátlan számú partnerrel köthető.

A konzorciumi megállapodásban legalább az alábbi feltételeket rendezni kell  :
 A tagok együttműködési kötelezettsége legalább a fenntartási időszak végéig 

 A konzorcium képviseletére felhatalmazott szervezet, illetve a szervezet nevében eljárásra 
jogosult személy jogai és kötelezettségei 

 A támogatásból megvalósítani kívánt feladatok felosztása (földrajzi terület/költségvetés szerint) 

 Saját forrás esetén saját forrás tagok közötti felosztása 

 A beszerzett eszközök tulajdonjoga és számviteli aktiválása 

 Kilépésre vonatkozó szabályok, a tagság megszűnése, szankcionálás 

Kétféle konzorcium megállapodást szükséges kötni. A „Konzorciumi együttműködési megállapodás
a támogatási  kérelem benyújtására” c.  dokumentumot  már  a  támogatási  kérelemhez szükséges
csatolni. (2. melléklet). E nyomtatvány is rögzíti, hogy a támogatási kérelem kedvező elbírálása esetén
a konzorciumi tagok egy újabb, bővebb tartalmú együttműködési megállapodást kötnek (nyomtatvány a
3.  mellékletben).  Utóbbi  megállapodás  a  nyerési  értesítés,  illetve  Támogatási  Szerződés
megkötésének időszakában tölthető fel tartalommal a támogatott projektelemek és a támogatási összeg
függvényében.

Jelenleg a beadáshoz szükséges megállapodás tartalmát van lehetőség jóváhagyni.
Felhívjuk  a  Tisztelt  Közgyűlés  és  a  Tisztelt  Bizottságok figyelmét,  hogy maga a  nyomtatvány nem
változtatható, kizárólag a kitöltendő részek.

Dunaújváros MJV Önkormányzata a Dunaújváros Felsőoktatásáért Alapítvánnyal közösen kíván
támogatási igényt benyújtani és konzorciumot alakítani a KEHOP-1.2.1 pályázat kapcsán.
Az  előterjesztés  tárgya  a  pályázat  benyújtása,  a  kapcsolódó  projekt  megvalósítása  és  a
konzorcium(i megállapodás) jóváhagyása.

Az  előterjesztést  a  városüzemeltetési,  környezetvédelmi  és  turisztikai  bizottság,  a  gazdasági  és
területfejlesztési bizottság, valamint az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság tárgyalja. 
Bizottsági vélemények: 
A  városüzemeltetési,  környezetvédelmi  és  turisztikai  bizottság  04.11-ei  ülésén  tárgyalta  az
előterjesztést, és 5 igen szavazattal egyhangúlag támogatta. Az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság



04.12-ei ülésén tárgyalta az előterjesztést, és 5 igen szavazattal egyhangúlag közgyűlési tárgyalásra
alkalmasnak  találta.  A  gazdasági  és  területfejlesztési  bizottság  04.12-ei  ülésén  tárgyalta  az
előterjesztést, és 5 igen szavazattal egyhangúlag támogatta.

Mellékletek: 
1. sz.: a Dunaújvárosi Egyetem pályázati együttműködés tárgyú levele
2. sz.: „Konzorciumi együttműködési megállapodás a támogatási kérelem benyújtására”
3. sz.: „Konzorciumi együttműködési Megállapodás Támogatásban részesített projekt megvalósítására” 
(sablon)

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

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…/2018. (IV.19.) határozata

a KEHOP-1.2.1. „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot
erősítő szemléletformálás” című pályázaton való részvételről

és a kapcsolódó konzorciumi megállapodás aláírásáról

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  hozzájárul ahhoz, hogy Dunaújváros Megyei
Jogú Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtson be a KEHOP-1.2.1. „Helyi klíma-
stratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” c. pályázati
felhívásra, valamint elhatározza a kapcsolódó pályázati projekt végrehajtását.

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Dunaújváros Megyei
Jogú Város Önkormányzata konzorciumi megállapodást kössön a Dunaújváros Felsőoktatá-
sáért Alapítvánnyal az 1.) pontban megjelölt pályázathoz kapcsolódó támogatási kérelem be-
nyújtása, valamint a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén a projekt megvalósítása
érdekében.

3.) Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése felhatalmazza a  polgármestert,  hogy az  1.
pontban megjelölt pályázati felhívásban, illetve a pályázati útmutatókban meghatározott for-
mai és tartalmi követelményeknek megfelelő konzorciumi megállapodást és kérelem benyúj-
tásához és a projekt előkészítéséhez szükséges dokumentumokat aláírja, valamint a projekt
megvalósításához szükséges intézkedéseket megtegye.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester

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

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

Határidő: A pályázat benyújtására: 2018. május 1., de legkésőbb a mindenkor
érvényes pályázati felhívásban megjelölt határidő.

Dunaújváros, 2018. április 19.

Hingyi László s.k.

a gazdasági és
területfejlesztési bizottság

elnöke

Cserni Béla s.k.
a városüzemeltetési,

környezetvédelmi és turisztikai
bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.

az ügyrendi, igazgatási és jogi
bizottság elnöke
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