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Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2020. szeptember 17.

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 397/2018. (VI.21.) határozata
módosítására

Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Előkészítő: Dr. Kaja Edit osztályvezető
Meghívott: -
Véleményező bizottságok:
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2020. 09. 15.

A napirendi pont rövid tartalma:  A Vasmű út 41. Kft. azzal kereste meg önkormányzatunkat, hogy
már lezárult, TOP-6.2.1-15-DU1-2016-00001 Makk Marci megújul c. projekt záró helyszíni ellenőrzése során
a Magyar Államkincstár a korábbi (2013-18) Helyi Esélyegyenlőségi Program vonatkozásában hiányosságot
állapított  meg.  DMJV Közgyűlése  273/2013 (VI.28.)  határozatával  fogadta  el  Dunaújváros  Megyei  Jogú
Város  Önkormányzata  Helyi  Esélyegyenlőségi  Programját,  mely  2013.  július  1-től öt  évre  vonatkozóan
érvényes. Az Önkormányzat 2019. évtől kezdődően újabb 5 évre szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programot
készített  el,  melyet  DMJV  Közgyűlése  a  701/2018.  (XII.13.)  határozatával  fogadott  el.  A  hiányosság
megállapítása a 2018-as év július 1-től december 31-ig terjedő időszakra vonatkozik, ugyanis – ha naptári
napban számoljuk a törvény által előírt 5 évet – a 2013-ban elfogadott HEP naptári napban számítva 2018.
június  30-ig  érvényes,  míg  2018-ban elfogadott  HEP 2019.  január  1-től  lépett  hatályba.  Az  előttük  álló
helyszíni  ellenőrzések során  (várhatóan  mind  a 23 TOP projektet  érintően) ezt  a  hiányosságot  minden
esetben tisztázni lenne szükséges, ezért szükséges a KH módosítása.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Személyügyi Osztály Iktatószám: 41459-2/2020.
Ügyintéző neve: Dr. Kaja Edit Ügyintéző telefonszáma: 25/544-104
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: Dr. Petánszki Lajos
Leadás dátuma:2020.09. Ellenőrzés dátuma: 2020.09.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt

Egyéb megjegyzések:



J A V A S L A T

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 397/2018. (VI.21.) határozata
módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Előzmények:

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  a  2003.  évi  CXXV.  törvény  az  egyenlő  bánásmódról  és  az
esélyegyenlőség előmozdításáról  (továbbiakban:  Esélyegyenlőségi  tv)  alapján rendelkezik  Helyi
Esélyegyenlőségi Programmal (továbbiakban: HEP).

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 273/2013 (VI.28.) határozatával (1. sz. melléklet)
fogadta el Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programját,
mely a törvényi előírásoknak megfelelően 2013. július 1-től öt évre vonatkozóan érvényes. Ezt a
Helyi Esélyegyenlőségi Programot az Önkormányzat három ízben tekintette át, az első áttekintést
2015-ben a közgyűlés 302/2015. (V.21.) határozatával (2. sz. melléklet), a második áttekintést
2017-ben  a  458/2017.  (VI.15.)  határozatával  (3.  sz.  melléklet),  a  harmadik,  egyben  utolsó
áttekintést pedig 2018-ban a 397/2018. (VI.21.) (4. sz. melléklet) határozatával fogadta el. 

Az Esélyegyenlőségi törvény 31. §. (1) úgy fogalmaz, hogy az önkormányzat „ötévente öt évre
szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el.”

2019.  évtől  kezdődően  az  önkormányzat  újabb  5  évre  szóló  HEP-et  készített  el,  melyet
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 701/2018. (XII.13.) határozatával (5. sz. melléklet)
fogadott el.

A  Vasmű  u.  41.  Irodaház  Ingatlanfejlesztő,  Beruházó  és  Értékesítő  Kft.  arról  tájékoztatta
önkormányzatot (6. sz. melléklet), hogy Az Esélyegyenlőségi tv-nek történő megfelelés, valamint
a  Helyi  Esélyegyenlőségi  Programmal  történő  rendelkezés  minden  európai  uniós  forrásból
megvalósuló projekt – ily  módon a Terület- és Településfejlesztési  Operatív Programból (TOP)
finanszírozott összes projekt támogathatóságának feltétele. 

A már lezárult,  TOP-6.2.1-15-DU1-2016-00001 Makk Marci  megújul  c.  projekt záró helyszíni
ellenőrzése  során  a  helyszíni  ellenőrzés  során  Közreműködő  Szervezetként  eljáró  Magyar
Államkincstár  a  HEP  vonatkozásában  hiányosságot  állapított  meg, melynek  részletei  az
alábbiak:

A hiányosság megállapítása a 2018-as év július 1-től december 31-ig terjedő időszakra vonatkozik,
ugyanis – ha naptári napban számoljuk a törvény által előírt 5 évet – az első ízben (273/2013
(VI.28) KH alapján) elfogadott HEP naptári napban számítva 2018. június 30-ig érvényes, míg az
újonnan (701/2018 (XII.13.) KH alapján) elfogadott HEP 2019. január 1-től lépett hatályba.

A törvény ugyan nem tartalmaz napra pontos megállapítást az öt év meghatározásáról, az előttük
álló helyszíni ellenőrzések során (várhatóan mind a 23 TOP projektet érintően) ezt a hiányosságot
minden  esetben  tisztázni  lenne  szükséges.  A  MÁK  javasolta  egy  helyesbítő  határozat
meghozatalát,  mely  megállapítja,  hogy  a  2018-ban  érintett  időszakban  az  első  HEP  -et
érvényesnek tekintette az önkormányzat, ezét van szükség a közgyűlési határozat módosítására

A bizottság véleményét a bizottsági elnök szóban ismerteti a közgyűlésen.



A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Közgyűlés elé:

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

…/2020. (IX.   17  .) határozata  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 397/2018. (VI.21.) határozata módosítására

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése
397/2018. (VI.21.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

„Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata Helyi  Esélyegyenlőségi  Programját helyben hagyja,  azt  megerősíti  és a
következő  Helyi  Esélyegyenlőségi  Program  hatályba  lépéséig,  de  legfeljebb  2018.
december  31-ig  hatályában  változatlan  formában  fenntartja,  valamint  az  eltelt  időszak
áttekintését elfogadja.”

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat közlésére.

Felelős: - a határozat közléséért:
  a polgármester
- a határozat közlésében való közreműködésért:
   a személyügyi osztály vezetője

Határidő:  a határozat előkészítő osztályra érkezését követő 8 napon belül

Dunaújváros, 2020. szeptember 17.

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

bizottság elnöke




