
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. 01. 17.

Javaslat a TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése című projekthez kapcsolódó előleg
biztosításáról a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. részére

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

Előkészítő: Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető
Fetth Dóra Timea ügyintéző

Meghívott: Kiss András Péter Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezető

Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság 2019. 01. 15. rk.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 01. 15. rk.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 01. 15. rk.
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2019. 01. 15. rk.

A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatott nyújtott be a TOP-6.9.2-16  “Helyi identitás és
kohézió erősítése” tárgyában. A pályázat pozitív elbírálást kapott az irányító hatóságtól. Előleg biztosítása
vált  szükségessé  a  Dunaújvárosi  Kistérségi  Turisztikai  Nonprofit  Kft.  részére  a  TOP-6.9.2.  sikeres
megvalósítása  érdekében  egy   projektmenedzser   alkalmazása  céljából  az  európai  uniós  forrás
megérkezéséig.

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

Iktatószám: 1443/2019.

Ügyintéző neve: Fetth Dóra Timea
Ügyintéző telefonszáma:25/544-366
Ügyintéző aláírása:Fetth Dóra Timea sk. Osztályvezető aláírása: Szabó Imre sk.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Somfainé Petőfalvi Anita sk.
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:2019.01.10.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Börcs-Bajnok Csilla sk.
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:2019.01.10.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos sk.
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:2019.01.11.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT

a TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése című projekthez kapcsolódó előleg biztosításáról
a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. részére

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 545/2016. (IX.22.) határozatával elfogadott Integrált
Területi  Programjának  ITP  2.0-1.  módosítással  alapján  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  a  Terület-  és  Településfejlesztési  Operatív  Program  (továbbiakban:  TOP)
prioritásaként a TOP-6.9.2-16  “Helyi identitás és kohézió erősítése”  címmel megjelent pályázati
felhíváson részt kívánt venni. A pályázatra lehívható forrás 219 millió Ft.  A pályázatot benyújtottuk,
az  irányító  hatóság  támogatásra  érdemesnek  ítélte  a  pályázatunkat.  A támogatási  szerződés
jelenleg folyamatban van, várhatóan az európai uniós forrás 2019. első félévében megérkezik az
Önkormányzathoz.

A “Helyi identitás és kohézió” című pályázat célja, hogy települések, településrészek közösségi
kezdeményező-  és  cselekvőképességét  fejlessze,  a  közösségi  szerepvállalást  erősítse.  Ez  a
társadalmi  politikának  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
lehetőségekkel  bíró  fiatalokat  milyen  hatékonysággal  tudják  helyben  tartani.  A fiatal  lakosság
elvándorlását  megakadályozni  vágyó  településeknek  olyan  elvándorlási  desztinációkkal  kell
felvenni a versenyt, ahol a tudásipar, a szabadidős tevékenységek és a kulturális élet is magas
színvonalú,  valamint  emellett  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
volt  lehetőség.  A konzorciumi  szerződést  2018.  05.  24.  napján  megkötöttük  a  Dunaújvárosi
Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft-vel.

A támogatási szerződés megkötésének közelsége miatt, továbbá a projekt sikeres lebonyolítása
érdekében  indokolttá  vált,  hogy  2019.  február  1.  napjától  a  projektben  a  pályázati  kiírásnak
megfelelően  projektmenedzsert  alkalmazzunk.  Fontos  része  a  folyamatnak,  hogy  a
projektmenedzser, aki az elkövetkezendő 3 évben koordinálja a pályázat lebonyolítását az első
pillanattól részt vegyen a megalapozó munkálatokban.

A projektmenedzser bérköltségét az Önkormányzat által nyújtott előlegből fedezné a Dunaújvárosi
Kistérségi  Turisztikai  Nonprofit  Kft.  A projektmenedzser  bérköltsége  –  a  támogatási  szerződés



megkötését  követően  –  elszámolható  a  projekt  költségvetésének  terhére  a  szakmai
megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek költségsorán.

A költségek forrására a 2019.  évi  költségvetésben a TOP-6.9.2 költségvetési  soron a szakmai
megvalósításhoz  kapcsolódó  egyéb  költségek  címmel  javasoltunk  9 450 000  Ft  előirányzatot,
amelyből  3  millió  Ft  megelőlegezését  kérjük  jelen  előterjesztésben  a  Dunaújvárosi  Kistérségi
Turisztikai Nonprofit Kft. részére.

Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. az EU forrás megérkezését követően elszámol a
bérköltségre nyújtott támogatási összeggel az Önkormányzat felé.

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 2019. január 15-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.



HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…  ./2019. (I.17.) határozata

a TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése című projekthez kapcsolódó előleg
biztosításáról a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. részére

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Dunaújváros Megyei
Jogú Város Önkormányzata támogatási szerződést kössön a TOP-6.9.2-16 “Helyi identitás
és  kohézió  erősítése” címmel  a  Nemzetgazdasági  Minisztérium  Regionális  Fejlesztési
Operatív  Programok  Irányító  Hatósága,  mint  támogató  képviseltében  eljáró  Magyar
Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóságával, mint közreműködő szervezettel.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Dunaújváros Megyei
Jogú Város Önkormányzata a  Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. részére a
TOP-6.9.2-16  “Helyi  identitás  és  kohézió  erősítése” címmel  induló  projekt
projektmenedzser  bérköltségei  vonatkozásában  legfeljebb  3  millió  Ft  előfinanszírozást
biztosítson  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város Önkormányzata  2019.évi  költségvetés  5.
mell.23. Pályázatok kiadásai sor terhére. 

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  a  határozat  2.
pontjában  foglalt  kötelezettségvállalást  a  2019.  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 2019. évi költségvetés elfogadásának időpontja

Dunaújváros, 2019. január 17.

 
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








