
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. 04.18.

az ELENA  projektben megkötött Konzorciumi szerződés 2.sz. módosításának elfogadására 

El  őadó: a ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke

El  őkészítő: Markóth Béla városüzemeltetési osztályvezető
Vincze Márta ügyintéző

Meghívott: -
Véleményez  ő bizottságok:
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2019.04.16.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.04.16.

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Konzorciumi 
tagként csatlakozott az ELENA programhoz, mely  Dunaújváros esetében a megújuló 
energiaforrásból származó termelési kapacitás jelen projektben elsősorban a napelemek 
telepítését jelenti.  Az előterjesztés javaslatot tesz a mellékellt konzorciumi szerződés 2.sz.  
módosításának elfogadására, aláírására.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Városüzemeltetési és Beruházási 
Osztály

Iktatószám:16048 -2/2019.

Ügyintéző neve: Vincze Márta Ügyintéző telefonszáma: 25/544-129
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása:

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: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés
Egyéb megjegyzések:



Javaslat 
az ELENA  projektben megkötött Konzorciumi szerződés 2.sz. módosításának elfogadására 

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 623/2016. (X.20.) határozatával döntött arról (1.sz.
melléklet),  hogy  Dunaújváros  Megyei  Jogú  város  konzorciumi  tagként  pályázatot  nyújtson  be
ELENA projektfejlesztési  támogatás  elnyerése  iránt,  és  konzorciumi  megállapodást  írjon  alá
Kaposvárral,  Zalaegerszeggel,  Veszprémmel,  Szombathellyel  és  Tatabányával  a  projekt
megvalósítására. A konzorciumi megállapodás ünnepélyes aláírására 2016. október 20-án került
sor ,a Konzorcium vezetője Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata.

Az ELENA program (European Local ENergyAssistance - Európai Helyi Energetikai Támogatás) az
Európai  Bizottság  es  az  Európai  Beruházási  Bank  (EIB)  2012-ben  indított  közös  támogatási
eszköze,  amelynek  celja,  hogy  támogassa  a  helyi  közössegeket  a  megújuló u  energia,
energiahatekonyság, es a közlekedes területen tervezett beruházások előkeszíteseben 
Egy  projekt  fejlesztésére  legfeljebb  90%-os  (költség)  támogatást  itél  meg  az  EU  Bizottság
maximum 3 ev megvalósítási idővel számolva. Az ELENA program a megítelt támogatás ertekenek
legalább 20-szoros megterüleset várja el, mint hasznosítási eredmeny (tőkeátteteli mutatóu ), azaz
legalább  20-szoros  értékű  beruházásnak  kell  megvalósulnia,  mint  amekkora  támogatásban
reszesült  a  kedvezmenyezett.  Az  adott  ELENA támogatási  projekt  a  pályázati  es  támogatási
szakaszból áll. A beruházási- es üzemeltetesi szakasz, mint a projektfejlesztes útján 
kidolgozott projekt megvalósításának fázisai, csak közvetve kapcsolódnak az ELENA projekthez.

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  794/2017.  (XII.14.)  határozatával  döntött  a
Konzorciumi  szerződés  módosításának  aláírásáról,  hogy  az  ELENA támogatási  időszakban  a
projektmenedzsment végrehajtásért felelős egységbe delegált 1 fő menedzser bérét a 36 hónapos
megvalósítási időszakban folyamatosan biztosítja. Ez az összeg Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzatának az ELENA pályázat során teljesítendő saját támogatás hozzájárulásának (a
konzorciumi megállapodásban önerőként megjelölt rész) teljes mértéke. (2.sz. melléklet).

2018.10.15-én Szita Károly Kaposvár Megyei Jogú Város polgármestere, mint Konzorcium vezető,
levelében  értesítette  önkormányzatunkat  az  ELENA projekt  pozitív  tánogatói  döntéséről.  (3.sz.
melléklet) Ezt követően az EIB megküldte a támogatási szerződést.

A projekt jelenleg a Támogatási szakaszba lépett.
A  támogatási  szakaszban  (vagyis  a  36  hónapos  ELENA  fázisban)  kerül  sor  a  beruházás
előkeszíteset szolgáló projektfejlesztesi feladatok ellátására. Ebben a szakaszban a pályázatban
előzetesen meghatározott  műszaki  tartalom kerül  pontosításra,  kidolgozásra,  továbbá ebben a
szakaszban kerülnek beszerzésre többek között a szükséges engedélyek, valamint itt kerül sor a
közbeszerzések  előkészítésére  és  lebonyolítására.  Fontos,  hogy  ezen  szakasz  feladata
meghatározni a megvalósítandó beruházások pontos listáját,  tetelesen felmerni a megvalósítás
feltetelrendszeret.  Az  ELENA fázis  a  pályázatban  meghatározott  utolsó  közbeszerzesi  eljárás
lezárásáig, illetve a győztessel kötendő beruházási szerződes aláírásáig tart.

A Támogatási szakaszban a tagvárosok kizárólagos módon csak az általuk delegált menedzser
(helyi  projektfelelős  munkatárs)  bereit  fizetik,  függetlenül  a  projekt  mindenkori  beruházási
volumenetől, avagy az adott városra eső beruházási hányadtól. A helyi projektfelelős munkatárs
berezese minden város számára azonos: az ELENA fázis 36 havi időtartama alatt. 

A fentiek  alapján  kérem  a  Tisztelt  Közgyűlést  az  előterjesztés  megtárgyalására  és  az  alábbi
határozati javaslat elfogadására.





HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…  ./ 2019. (IV.18.) határozata

az ELENA  projektben megkötött Konzorciumi szerződés 2.sz. módosításának elfogadásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja az ELENA pályázat
megvalósítására  a  2016.  október  20-án  aláírt  konzorciumi  megállapodás  2.sz.  módosítását,
valamint  a  határozati  javaslat  mellékletének  tartalmát  és  felhatalmazza  a  Polgármestert  a
konzorciumi  megállapodás  2.sz.  módosításának  aláírására,  egyúttal  felkéri  a  polgármestert  a
határozat közlésére.

Felelős:    - a határozat végrehajtásáért
 a polgármester
- a határozatban való közreműködésért:

a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: a megállapodás aláírására: 2019. április 30.

     
Dunaújváros, 2019. április 18.

                     Iván László                                                                    Tóth Kálmán  

a városüzemeltetési, turisztikai és                          az ügyrendi, igazgatási és jogi  bizottság 
környezetvédelmi bizottság elnöke                                                       elnöke      
                  
                    

         


