
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2020. 01. 23.

Javaslat az ELENA projekt önrésze fedezetének biztosítására

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

Előkészítő: Kovács Éva osztályvezető
                     Szabó Márta személyügyi ügyintéző

Véleményező bizottságok:
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2020. 01. 16.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2020. 01. 16.

A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros  MJV  Önkormányzata  2016.  október  20-án  írta  alá  az  ELENA  projekt
megvalósításáról  szóló  konzorciumi  szerződést.  A  megállapodás  2.  sz.  módosítása
alapján  2019.  májustól  1  fő  projekt  asszisztens  és  1  fő  projekt  menedzser  bérének
megfelelő  összeget  biztosít  Önkormányzatunk  a  konzorciumvezető  önkormányzat
(Kaposvár) felé, mint a pályázat keretében vállalt önrészt. 

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Személyügyi és Működtetési Osztály Iktatószám: 801-5/2020
Ügyintéző neve: Szabó Márta Ügyintéző telefonszáma: 25/544-104
Ügyintéző aláírása: Szabó Márta s.k. osztályvezető aláírása: Kovács Éva 

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: Salamonné Pintér Mónika s.k.
Leadás dátuma: 2020. 01. 09. Ellenőrzés dátuma: 2020. 01. 09.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos s.k.
Leadás dátuma: 2020. 01. 09. Ellenőrzés dátuma: 2020. 01. 09.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: n  yílt  

Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT

Javaslat az ELENA projekt önrésze fedezetének biztosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros  MJV  Önkormányzata  2016.  október  20-án  írta  alá  az  ELENA  projekt
megvalósításáról  szóló  konzorciumi  szerződést,  Kaposvár,  Szombathely,  Tatabánya,
Veszprém és Zalaegerszeg megyei jogú városokkal együtt. A konzorciumot Kaposvár MJV
vezeti. Az Európai Unió Bizottsága 2018. október 9-én döntött a támogatás odaítéléséről.
Ezt  követően  2019.  májusában  került  sor  a  megállapodás  2.  sz.  módosítására.  (a
megállapodás az előterjesztés 1. melléklete)

A  projekt  megvalósításához  szükséges  munkacsoport  a  tagok  által  saját  hivataluk
állományából kijelölt tisztviselőkből áll, melyre a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.
évi  CXCIX.  törvény (Kttv.)  megfelelő  rendelkezései  alapján  határozott  idejű  áthelyezés
útján  nyílt  lehetőség.  Az  érintett  tisztviselők  Kaposvár  MJV  Polgármesteri  Hivatalának
állományába  kerültek  a  határozott  idő  lejártáig  (projektasszisztens  36  hónap,
projektmenedzser 18 hónap). 

Az  ELENA  projekt  keretében  a  projektasszisztens  havi  munkabére  bruttó  400  ezer
forintban, a projektmenedzseré havi bruttó 500 ezer forintban lett meghatározva. 
A konzorciumi megállapodás III.2. pontja alapján a tagvárosonkénti 2 fő munkabérének
2020. évi összegét január 31. napjáig kell Kaposvár MJV Önkormányzatához utalni.

Az  említett  megállapodás  szerint  az  ELENA  projektben  a  tagok  önrésze  a
projektasszisztens  36  havi  illetményének  megfelelő  összeg,  melyet  egy  összegben  a
projekt zárását követően utalnak majd vissza az önkormányzatoknak.

Előbbiekre  tekintettel  tehát  az  érintett  tisztviselők  tervezett  bérköltsége  2020.  évre  a
munkáltatót terhelő adóval együtt 12 102 500 forint, valamint 383 562,-Ft cafetéria és 27
025,-Ft  számlavezetési  költség  együttesen  adják  az  átutalandó  összeget,  ami
mindösszesen: 12.513.100,- Ft.

Az előterjesztést a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2020. január 16-i
ülésén 9 igen szavazattal  elfogadásra javasolta  a közgyűlésnek, valamint  az ügyrendi,
igazgatási  és  jogi  bizottság  2020.  január  16-i  ülésén  6  igen  szavazattal  közgyűlési
tárgyalásra alkalmasnak nyilvánította. 

Fentiek alapján az alábbi határozattervezetet terjesztjük elfogadásra a Tisztelt Közgyűlés
elé:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
....../2020. (I. 23.) határozata

az ELENA projekt önrésze fedezetének bíztosításáról 

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  az  ELENA  projekt
menedzsmentjébe delegált  2 fő köztisztviselő  illetményére 2020.  évben (munkáltatót
terhelő adóval együtt),  összesen 12.102.500,- Ft, azaz tizenkettőmillió-százkettőezer-
ötszáz forintot, cafetéria juttatásként 383.562,- Ft, azaz háromszáznyolcvanháromezer-
ötszázhatvankettő  forintot,  valamint  számlavezetési  költségként  27.025,-Ft,  azaz



huszonhétezer-huszonöt  forintot,  mindösszesen  12.513.100,-  Ft-ot,  azaz
tizenkettőmillió-ötszáztizenháromezer-száz forintot biztosít.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a Polgármestert,
hogy  a  határozat  1.  pontjában  szereplő  összegek  Kaposvár  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzatához való utalásáról gondoskodjon, továbbá felkéri a Jegyzőt, hogy az 1.
pontban  szereplő  összegeket  a  2020.  évi  költségvetés  tervezése  során  vegye
figyelembe  

Felelős:   - az 1. pontban meghatározott összeg átutalásáért
                   a polgármester

     - az utalásban való közreműködésért
                   a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

      - a költségvetés tervezésérért:
   a jegyző

                 - a költségvetés tervezésében való közreműködésért:
   a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
   a személyügyi és működtetési osztály vezetője
 

Határidő: - az utalásra 2020. január 31. 
                  - a 2020. évi költségvetési rendelet elkészítésének időpontja

Dunaújváros, 2020. január 23.

Tóth Kálmán s.k. 

Pénzügyi, Gazdasági és
Városüzemeltetési Bizottság elnöke

Ügyrendi, Igazgatási és Jogi
Bizottság elnöke

                             
                      






