
Fedőlap

Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat az ELENA projekt önkormányzati önrész fedezetének biztosítására

Előadó: Dr. Kaja Edit osztályvezető
Előkészítő: Szabó Márta személyügyi ügyintéző

Véleményez  ő bizottságok:  
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság

Az előterjesztés rövid tartalma: 
Dunaújváros  Meygyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2016.  október  20-án  írta  alá  az  ELENA
project megvalósításáról szóló konzorciumi szerződést. A megállapodás 2. számú módosítása
alapján  önkormányzatunk  2019.  június  1-től  1  fő  project  menedzser,  valamint  1  fő  project
asszisztens  bérének  és  egyéb  juttatásainak  megfelelő  összeget  biztosít  a  megvalósítás
érdekében. A project menedzser foglalkoztatásának időtartama 2020.11.30. napjával megszűnt.
Jelenleg 1 fő project asszisztens foglalkoztatása folyik 2021.12.31. napjáig. A megállapodásban
foglaltak szerint a konzorciumvezető önkormányzat (Kaposvár) felé, a foglalkoztatott  bér és,
jutattási  költségeinek  átutalásáról.  minden  résztvevő  önkormányzat  gondoskodik,  az  adott
költségvetési év január 31-ig.

Az előterjesztés előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Személyügyi Osztály Iktatószám:KP/1793/2021.
Ügyintéző neve: Szabó Márta Ügyintéző telefonszáma:544-144
Ügyintéző aláírása:Szabó Márta sk. Osztályvezető aláírása:Dr. Kaja Edit

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: -
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: 
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:2021.01. __.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: -
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné Pintér Mónika s.k.
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:2021.01. __.
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos s.k.
Leadás dátuma:

Ellenőrzés dátuma:2021.01. __.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:



ügyiratszám: KP/1793/2021.
ügyintéző: Szabó Márta

Pintér Tamás
polgármester 
részére

Tárgy: Javaslat az ELENA projekt önkormányzati 
H e l y b e n   önrész fedezetének biztosítására

Tisztelt Polgármester Úr!

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 2021. december 31-ig, projektmenedzser 2020.november 30-
ig). 

Az ELENA projekt  keretében jelenleg a projekt  asszisztens foglalkoztatása folyik,  akinek az
illetményét bruttó 400 ezer forintban határozták meg. A konzorciumi megállapodás III.2. pontja
alapján a tagvárosonkénti a foglalkoztatott köztisztviselők illetményének és juttatásainak éves
költségét  2021. évi összegét 2021. január 31. napjáig kell Kaposvár MJV Önkormányzatának
átutalni.

Az említett  megállapodás szerint az ELENA projektben a résztvevő önkormányzatok (tagok)
által  előre évenként átutalt  önrészt,  egy összegben a projekt zárását követően visszautalják
majd az önkormányzatoknak.

Előbbiekre  tekintettel  tehát  az  érintett  köztisztviselő  tervezett  bérköltsége  2021.  évre  a
munkáltatót terhelő közterhekkel együtt  6.006.000 forint,  valamint  a 217.000,-Ft cafetéria és
15.015,-Ft  számlavezetési  költség  együttesen  adják  az  átutalandó  összeget,  ami
mindösszesen: 6.238.015,- Ft.

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő.

Melléklet: 1 db Megállapodás

Kelt:Dunaújváros, 2021. január 13.

Tisztelettel: 

Dr. Kaja Edit
Személyügyi osztályvezető

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Személyügyi Osztály

:2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. (25) 544-104,544-259,544-144 Fax: (25) 544-217



Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
....../2021. (I. 21.) határozata

az ELENA projekt önrésze fedezetének biztosításáról 

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  –  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról  szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)
bekezdése szerint – a képviselő-testület hatáskörében az alábbi döntést hozta:

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  az  ELENA  projekt
menedzsmentjébe  delegált  1  fő  köztisztviselő  illetményére  2021.  évben  (munkáltatót
terhelő  közterhekkel  együtt),  összesen 6.006.000,-  Ft,  azaz hatmillió-hatezer  forintot,
cafetéria  juttatásként  217.000,-  Ft,  azaz  kétszáztizenhét-ezer  forintot,  valamint
számlavezetési költségként 15.015,-Ft, azaz tizenötezer-tizenöt forintot, mindösszesen
6.238.015,- Ft-ot, azaz hatmillió-kettőszázharmincnyolcezer-tizenöt 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  2021.  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 osztály vezetője
 

Határidő: - az utalásra 2021. január 31. 
                  - a 2021. évi költségvetési rendelet elkészítésének időpontja

Dunaújváros, 2021. január 21.

Tóth Kálmán s.k. 

Pénzügyi, Gazdasági és
Városüzemeltetési Bizottság elnöke

Ügyrendi, Igazgatási és Jogi
Bizottság elnöke








	Személyügyi Osztály

