
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. 12. 23.

Javaslat a Kubinyi Ágoston Program keretében benyújtott pályázat saját forrásként biztosított
pályázati önrész visszaadására

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

Előkészítő: Szabó Imre, főépítészeti, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető
Fetth Dóra Timea pályázati koordinációs vezető ügyintéző

Meghívott:

Véleményező bizottságok:
pénzügyi,gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2019.12.20.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.12.20.

A napirendi  pont  rövid  tartalma: Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  309/2019.(V.30.)  közgyűlési  döntés  alapján
pályázatot nyújtott be a Kubinyi Ágoston Program keretében 30 millió Ft-os támogatásra, amelyben biztosítani kellett
a pályázati kiírás szerint 10%, azaz 3 millió Ft önrészt. Az önrész biztosításáról a közgyűlés ugyanezen közgyűlési
határozatban döntött. Prof.Dr. Kásler Miklós miniszter úr döntése alapján Dunaújváros pályázat nem nyert támogatást,
ezért jelen előterjesztés a pályázati önrészként nyújtott költségvetési forrás visszaadásáról szól.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Főép., Építésü. és Környvéd. O. Iktatószám: 23034-11/2019.
Ügyintéző neve: Fetth Dóra Timea Ügyintéző telefonszáma: 25/544-366
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 ülés/Zárt ülés
Egyéb megjegyzések:



Javaslat 
a Kubinyi Ágoston Program keretében benyújtott pályázat saját forrásként biztosított pályázati

önrész visszaadására

Tisztelt Közgyűlés!

Az  emberi  erőforrások  minisztere  –  a  belügyminiszterrel  és  a  pénzügyminiszterrel  egyetértésben  –
pályázatot  hirdetett  a  múzeumok  szakmai  támogatása  tárgyában  Magyarország  2019.  évi  központi
költségvetési törvénye (2018. évi L. tv.) 3. melléklet II. 4. c) pontja szerint muzeális intézmények szakmai
támogatására.
A kapcsolódó pályázati felhívásokat a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: MÁK) tette közzé, melyeket
az előkészítő osztály egyeztetett az Intercisa Múzeummal (a továbbiakban Múzeum) és egyéb kapcsolódó
érintett  intézményekkel,  pl.  Vasmű  út  41.  Irodaház  Kft.-vel  a  TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00002
azonosítószámú Intercisa Múzeum fejlesztése című európai uniós forrású projekt vonatkozásában.

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  2019.  május  30.  napján  hozott  döntése  alapján  az
önkormányzat  pályázatot  nyújtott  be  a  Program keretében,  tovább  3  millió  Ft  önrészt  biztosított  saját
forrásból a pályázati kiírás előírásainak megfelelően.

Az önrész fedezete a 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 6/2019. (II.14) rendelet 5.
b melléklet „Intézményi tartalék” elnevezésű soron állt rendelkezésre

Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr döntése alapján Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata nem
részesült támogatásban.

A fentiek alapján javasoljuk a pályázati forrás visszavezetését az Intézményi tartalék sorra.

Az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság valamint az Ügyrendi, Igazgatási
és Jogi Bizottság a 2019. december 20-ai rendkívüli bizottsági ülésén tárgyalja. A bizottságok véleményét
annak elnöke a közgyűlésen szóban ismertetik.

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

AZ ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETEI:
1.SZ.MELLÉKLET: 309/2019.(V.30.)KH
2.SZ.MELLÉKLET:MINISZTERI DÖNTÉS



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…/2019. (XII.23.) határozata

a Kubinyi Ágoston Program keretében benyújtott pályázat saját forrásként biztosított pályázati
önrész visszaadására

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város

Önkormányzatának költségvetési  és pénzügyi osztálya módosítást  végezzen  Dunaújváros Megyei Jogú

Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 6/2019. ( II. 14.) rendelet

5. és az 5.b mellékletén. A 3 000 ezer Ft összegű pályázati önrészként nyújtott, saját forrás 5. melléklet

22.9.3. Kubinyi Ágoston Program (Muzeális intézmények támogatása) költségsoráról az 5.b. melléklet 24.1

„Intézményi tartalék” elnevezési sorra átvezetésre kerüljön.

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a jegyzőt, hogy a határozati javaslat 1.)

pontjában részletezett  előirányzat  átcsoportosítást  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának

2019. évi költségvetési rendeletének következő módosításakor vegye figyelembe. 

Felelős: -a költségvetési rendelet módosításáért: 

                a jegyző 

      -a költségvetési rendelet módosításában való közreműködésért:

                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

                a főépítészeti, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő: a költségvetési rendelet következő módosítása 

 
Dunaújváros, 2019. december 23.

 

 

Tóth Kálmán sk.

Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési
Bizottság elnöke

 

                              Tóth Kálmán sk.

Ügyrendi, Igazgatási és
Jogi Bizottság elnöke






	HATÁROZATI JAVASLAT

