
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2020.09.17.

Javaslat 
a Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció IV. ütemében 

meghirdetett pályázaton való részvételre

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

Előkészítő: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető
Nagyidai Napsugár településrendezési ügyintéző

Meghívott: -

Véleményező bizottság: Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság 2020.09.09.
Ifjúsági, Sport és Turisztikai Bizottság 2020.09.09.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2020.09.09.

Az előterjesztés rövid tartalma: 
Az előterjesztés a Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció IV. üteme keretében meghirdetett pályázaton
való részvételről szóló döntés meghozatalára irányul.

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

Iktatószám: 575-6/2020

Ügyintéző neve: Nagyidai Napsugár Ügyintéző telefonszáma: 25/544-182
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: 
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:  
Leadás dátuma: 2020. Ellenőrzés dátuma: 2020.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: 
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: 2020. Ellenőrzés dátuma: 2020.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: 
Leadás dátuma: 2020. Ellenőrzés dátuma: 2020.
Észrevétel: Van / Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű / minősített
A tárgyalás módja: Nyílt / Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:



Javaslat 
a Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció IV. ütemében 

meghirdetett pályázaton való részvételre

Tisztelt Közgyűlés!

A Magyar Turisztikai Ügynökség Magyarország Kormányának támogatásával 2017-ben indította el a
strandfejlesztési programot, amelynek célja, hogy 2030-ig az összes szabadvízi strand megújuljon. A
strandfejlesztési  program első  három ütemében Magyarország 64  településének  117  strandja  újult
meg. 

A fejlesztéseknél  irányadó  szempont  az  egységes  szolgáltatási  minőség  elérése,  elsődlegesen  a
vizesblokkok  rendbetétele,  kiemelt  figyelemmel  a  szülő-gyermek  által  használt  családi
mosdóegységekre, valamint a baba-mama szobák kialakítására, a vízbejutás feltételeinek javítása (pl.
stégek,  lépcsők),  valamint  a  zöldterületek  megújítása,  továbbá  az  egységes  megjelenést  biztosító
tájékoztató felületek és szabadtéri  öltözőkabinok megújítása.  A konstrukció célja ezáltal  a látogatók
igényeinek megfelelő színvonalú turisztikai termékek kialakítása, ennek eredményeként a természetes
fürdőhelyek  látogatottságának  és  jövedelemtermelő  képességének  növelése,  a  szezonalitás
mérséklése, új szolgáltatások kialakítása.

A Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció operatív célja a Dunakanyar (dunai strandjai), a Duna és
Tisza folyók  magyarországi szakaszán lévő szabadvízi strandjainak, valamint a Balatonon, Tisza-
tavon,  illetve  a  Velencei-tavon  természetes  fürdőhely  üzemeltetésére  irányuló  engedéllyel
rendelkező  strandok  turisztikai  vonzerejének  fenntartható  fejlesztése  és  európai  szinten  is
versenyképessé  tétele.  A konstrukció  keretében  támogatott  projekteknek  hozzá  kell  járulniuk  a
magasabb hozzáadott értéket előállító turisztikai szolgáltatások kialakításához.

A  IV.  ütemben  meghirdetett  felhívás  keretösszege  3  milliárd  Ft,  amelynek  forrása  a  „Turisztikai
fejlesztési célelőirányzat” elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT-azonosító: 360239), amelynek
fedezetét Miniszterelnöki Kabinetiroda és a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. között megkötött Kezelő
szervi  megállapodás,  illetve  a  Magyar  Turisztikai  Ügynökség  Zrt.  és  a  Kisfaludy2030  Turisztikai
Fejlesztő Nonprofit Zrt., mint Támogató között megkötött támogatási szerződés biztosítja.

Maximális támogatási intenzitás mértéke: 100 %
Támogatás összege: 5 000 000 - 30 000 000 Ft

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata jogosult támogatási kérelmet benyújtani a Kisfaludy
Strandfejlesztési Konstrukció IV. ütem címmel megjelent pályázati felhívásra, a Dunaújváros Szalki-
szigeti Szabadstrand fejlesztése érdekében.

Az  előterjesztést  a  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városüzemeltetési  Bizottság,  az  Ifjúsági,  Sport  és
Turisztikai Bizottság, valamint az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2020.09-09-i ülésén tárgyalta. 

Bizottsági vélemények:

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  Pénzügyi,  Gazdasági  és
Városüzemeltetési  Bizottsága véleményezte  a Kisfaludy  Strandfejlesztési  Konstrukció  IV.  ütemében
meghirdetett pályázaton való részvételre című előterjesztés határozati javaslatát, melynek elfogadását
javasolja a közgyűlésnek.

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  Ifjúsági,  Sport  és  Turisztikai
Bizottsága  véleményezte  a  Javaslat  a  Kisfaludy  Strandfejlesztési  Konstrukció  IV.  ütemében
meghirdetett  pályázaton  való  részvételre  című  előterjesztést  és  határozati  javaslatát  elfogadásra
javasolja a közgyűlésnek.

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  Ügyrendi,  Igazgatási  és  Jogi
Bizottsága  véleményezte  a  Javaslat  a  Kisfaludy  Strandfejlesztési  Konstrukció  IV.  ütemében
meghirdetett  pályázaton való részvételre  című előterjesztést  és közgyűlési  tárgyalásra alkalmasnak
találta.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Közgyűlés elé elfogadásra.



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
…../2020. (IX.17.) határozata

a Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció IV. ütemében 
meghirdetett pályázaton való részvételről

1.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  hozzájárul  ahhoz,  hogy
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtson be a Kisfaludy
Strandfejlesztési  Konstrukció IV.  ütem címmel megjelent  pályázati  felhívásra,  a Dunaújváros
Szalki-szigeti Szabadstrand természetes fürdőhely fejlesztése érdekében.

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert,
hogy az 1. pontban megnevezett, a pályázati feltételek alapján meghatározott formai és tartalmi
követelményeknek  megfelelő,  a  támogatási  kérelem  benyújtásához,  illetve  a  projekt
előkészítéséhez szükséges dokumentumokat aláírja. 

Felelős: -  a határozat végrehajtásáért:
a polgármester

- a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért:
a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője
- a határozat közléséért:
a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő: 2020. szeptember 30.

Dunaújváros, 2020. szeptember 17.

Tóth Kálmán s.k. Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és 

jogi bizottság elnöke
a pénzügyi, gazdasági és városüzemel-

tetési bizottság
elnöke

Motyovszki Mátyás s.k.
az ifjúsági, sport és turisztikai 

bizottság elnöke
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