
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 04. 21.

Javaslat a DUNA-MUNKA-TOP projekt területi kiválasztási kritériumokról szóló nyilatkozatának
elfogadására

El  őadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

El  őkészítő: Szabó Imre igazgató
Halmai Nóra ügyintéző

Meghívott: -

Véleményez  ő bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.04.12.
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2017.04.12.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.04.12.

A napirendi pont rövid tartalma: 
A  TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001 „DUNA-MUNKA-TOP”  c.,  megvalósítás alatt  álló projekt elérte a
harmadik  mérföldkő  leadásával  azt  a  projektelőrehaladási  szintet,  mely  szinten  a  pályázati
feltételeknek megfelelően kötelező a projekt költségvetését felülvizsgálni és ezt az Irányító Hatóság
felé  benyújtani.  Ennek  kötelezően  benyújtandó  melléklete  a  projekt  illeszkedésvizsgálatáról  szóló
nyilatkozat, melynek elfogadására közgyűlési határozat szükséges.  

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

Iktatószám: 623-37/2017.

Ügyintéző aláírása: Halmai Nóra s.k.Ügyintéző 
telefonszáma: 25/544-317
Ügyintéző neve: Halmai Nóra 

Igazgató/osztályvezető aláírása: Szabó Imre 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:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: dr. Horváth Petra s.k.
Leadás dátuma: 2017.04.07. Ellenőrzés dátuma: 2017.04.07.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszer  ű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:



Javaslat 
a DUNA-MUNKA-TOP projekt területi kiválasztási kritériumokról szóló

nyilatkozatának elfogadására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  501/2015  (IX.17.)  határozatával
elfogadott  Integrált  Területi  Programjában  (továbbiakban:  ITP)  megfogalmazottak
alapján Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának szándéka a Terület- és
Településfejlesztési  Operatív  Program (továbbiakban:  TOP) prioritásaként  a TOP-
6.8.2-15 „Helyi  foglalkoztatási  együttműködések a megyei  jogú város területén és
várostérségében” címmel megjelent pályázati felhíváson való részvétel. 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a Fejér Megyei Kormányhivatallal
konzorciumban  valósítja  meg a  TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001 azonosító  számú,
„DUNA-MUNKA-TOP” című projektet, melynek támogatási összege 620 M Ft.

A  projektben  történt  tevékenységekről  szóló  harmadik  beszámoló,  mérföldkő
benyújtásával  a projekt elérkezett  az ún. projektfejlesztési szakasz végéhez, mely
szakasz  végén  a  pályázati  feltételeknek  megfelelően  kötelező  a  projekt  ún.
megvalósítási szakaszában megvalósítani kívánt tevékenységek vonatkozásában a
támogatási  szerződést  felülvizsgálni  és  ezt  változásbejelentés  formájában  a
Közreműködő Szervezeten keresztül az Irányító Hatóság felé bejelenteni.
A változásbejelentés kötelező melléklete a projekt területi kiválasztási kritériumairól
szóló nyilatkozat, melynek elfogadásáról a Közgyűlés dönt.

Tekintettel  arra,  hogy  a  DUNA-MUNKA-TOP c.  projektben  a  támogatási  kérelem
benyújtásakor  tervezett,  és  a  projektfejlesztési  szakasz  végén  tervezett
tevékenységek gyakorlatilag nem térnek el egymástól, s a változásbejelentés során
csupán azok időbeli ütemezése, vagy költségvonzata tér el, vagy kerül részletesebb
kifejtésre,  a  területi  kiválasztási  kritériumairól  szóló  nyilatkozat  a  projektfejlesztési
szakasz végén tartalmilag megegyezik a támogatási kérelem benyújtásakor mellékelt
nyilatkozat szövegével.

A nyilatkozat jelen határozati javaslat mellékletét képezi.

Bizottsági vélemények:
A  javaslatot  a  gazdasági  és  területfejlesztési  bizottság  2017.  április  12-i  ülésén
tárgyalja, és 6 igen szavazat mellett egyhangúlag támogatta.
A  városüzemeltetési,  turisztikai  és  környezetvédelmi  bizottság  a  javaslatot  2017.
április 12-i ülésén tárgyalja, és 4 igen szavazat mellett egyhangúlag támogatta. 
Az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. április 12-i ülésén tárgyalta és 6 igen
szavazattal egyhangúlag közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak minősítette.

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



HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

…./2017 (IV.21.) határozata
a DUNA-MUNKA-TOP projekt 

területi kiválasztási kritériumokról szóló nyilatkozatának 
elfogadásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a jelen határozat mellékletét
képező,  TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001 azonosító  számú,  „DUNA-MUNKA-TOP”
megnevezésű  projekt  területi  kiválasztási  kritériumokról  szóló  nyilatkozatát,
továbbá  felhatalmazza  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Jegyzőjét  a  nyilatkozat
aláírására.

Felelős: a határozat végrehajtására
a jegyző

a határozat végrehajtásában való közreműködésre
a városfejlesztési igazgató

Határidő: 2017. április 28.

Dunaújváros, 2017. április 21.

Hingyi László s.k. Tóth Kálmán s.k.
Gazdasági és területfejlesztési Ügyrendi, igazgatási és jogi 

bizottság elnöke bizottság elnöke

Cserni Béla s.k.
városüzemeltetési,

környezetvédelmi és turisztikai
bizottság
elnöke

 


