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egyszerű szótöbbség
Tisztelt Közgyűlés!
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 460/2020 (VII.2) határozatot
hozott a projektmenedzsment, szakmai megvalósítás, kötelezően előírt nyilvánosság
biztosítása, marketing kommunikációs szolgáltatások és feladatok ellátásáról.
Döntés született arról, hogy azon pályázatok esetében ahol nincs lekötve, azaz még nincs
elköltve a projektmenedzsment, szakmai megvalósítás, kötelezően előírt nyilvánosság
biztosítása, marketing kommunikációs szolgáltatások és feladatok ellátására vonatkozó
teljes erre elszámolható költségkeret, ezen feladatok ellátása in-house beszerzés illetve
feladatellátási szerződés keretében történjen.
A projektmenedzsment feladatok ellátása projektmenedzsmenthez igénybe vett szakértői
szolgáltatás igénybevételével és saját teljesítés megvalósulásával történhet.
Saját teljesítéssel elszámolható költségtípusok esetében az alábbiak tervezhetők: munkabér - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok - személyi jellegű egyéb kifizetések.
Helyi önkormányzat kedvezményezett esetén saját teljesítésként elszámolható a
polgármesteri hivatal alkalmazásában álló munkatársak bruttó munkabér- és bérjárulék
költsége is a vonatkozó szabályozás feltételeinek betartásával.
Projektmenedzsment költség a 272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet a Nemzeti szabályozás az
elszámolható költségekről című 5. sz. mellékletének 3.8.2. pontjában, a közszféra
szervezetekre vonatkozó speciális előírások figyelembevételével számolhatók el.
3.8.2. Közszféra szervezetekre vonatkozó speciális előírások
3.8.2.1. Közszféra szervezet kedvezményezettek - ide nem értve az egyházi jogi személyt - az
Útmutató 3.8.1.5. pontja szerinti szakértői szolgáltatást kizárólag akkor számolhatják el a
projekt keretében, ha a szakértői szolgáltatást költségvetési szerv, vagy olyan gazdálkodó
szervezet látja el, amelyben az állam vagy önkormányzat - együttesen vagy külön, közvetve
vagy közvetlenül - 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik, és amelyek a szolgáltatást
kizárólag közalkalmazotti, közszolgálati, kormányzati szolgálati jogviszonyban vagy
munkaviszonyban foglalkoztatott alkalmazottal, vagy megbízási jogviszonyban
foglalkoztatott természetes személlyel láthatják el. E pont alkalmazásában kormányzati
szolgálati jogviszonyban töltött időnek minősül az állami szolgálati jogviszonyban töltött idő
is.
3.8.2.7.- A projektmenedzsment tevékenységet megyei jogú város önkormányzata, a
megyei önkormányzat, a 3.8.2.5. pont szerinti gazdálkodó szervezet és a kormányhivatal
kizárólag közalkalmazotti, közszolgálati, kormányzati szolgálati jogviszonyban vagy
munkaviszonyban foglalkoztatott alkalmazottjával, vagy megbízási jogviszonyban
foglalkoztatott természetes személlyel láthatja el. E pont alkalmazásában kormányzati
szolgálati jogviszonyban töltött időnek minősül az állami szolgálati jogviszonyban töltött idő
is.
Az európai uniós támogatásokra vonatkozó szabályozás, valamint a közpénzekkel való felelős
gazdálkodás feltételrendszere a kedvezményezettektől is megköveteli a támogatásból

finanszírozott költségek elszámolása során annak biztosítását, hogy a felmerülő költségek a
piaci áraknak megfelelnek.
Amennyiben a támogatást igénylő/kedvezményezett a támogatásból megvalósuló
beszerzése alapján nem tartozik a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) hatálya alá, illetőleg a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések
esetében – ideértve a Kbt. szerinti in house beszerzéseket is – az alábbiak szerint kell
eljárnia:
In-house beszerzés esetén a kedvezményezettnek a nem független árajánlat mellett, három
egymástól és a kedvezményezettől független ajánlattevőtől származó árajánlattal is
rendelkeznie kell a piaci ár alátámasztásához. Az in-house beszerzéseket olyan részletes,
tételes egységárakat is tartalmazó kalkulációval kell alátámasztani, amelyből a beszerzés
költsége egyértelműen megállapítható, és amely kétséget kizáróan igazolja, hogy e teljesítés
szolgálja legjobban a költséghatékonyságot.
A Kbt 9. § (1) h) pontja értelmében in house beszerzés esetén a közbeszerzési törvényt nem
kell alkalmazni.
„h) az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérő szervezet olyan jogi személlyel kötött
szerződésére, amely felett az ajánlatkérő a saját szervezeti egységei felettihez hasonló
kontrollt gyakorol, döntő befolyással rendelkezik annak stratégiai céljai meghatározásában
és működésével kapcsolatos jelentős döntéseinek meghozatalában, valamint amelyben
közvetlen magántőke-részesedés nincsen, és amely éves nettó árbevételének több mint 80%a a kontrollt gyakorló ajánlatkérővel vagy az ajánlatkérő által e pont szerint kontrollált más
jogi személlyel kötött vagy kötendő szerződések teljesítéséből származik.”
A Pénzügyi Elszámolási Útmutató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
valamint a Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Program keretében támogatott
projektek pénzügyi lebonyolításához című dokumentum alapján:
- In house beszerzés esetén (a Kedvezményezettől nem független gazdasági
szereplővel történő szerződéskötés) a Kedvezményezettnek, három egymástól és a
Kedvezményezettől független ajánlattevőtől származó ajánlattal kell rendelkeznie,
majd ezen független ajánlattevőktől kapott legalacsonyabb áron szerződhet le a
nem független gazdasági szereplővel.
- Nem független ajánlattevővel történő szerződéskötés esetén a beszerzési eljárás
során a Kedvezményezetteknek fokozott figyelmet szükséges fordítaniuk a verseny
tisztaságára, esélyegyenlőségre, nyilvánosságra, az egyenlő elbánás elvének
megfelelő eljárásra.
1 sz. táblázat Támogatási szerződés szerinti forrással rendelkező projektek

Projektazonosító

Projekt címe

Projektmenedzsmentben
résztvevők

TOP-6.1.5-16-SE2-2019- Gazdaságfejlesztési és munkaerő mobilitást
00001
ösztönző közlekedésfejlesztés Szekszárdon projektmenedzser

(jelenleg a Támogatási szerződés megkötése folyamatban van)
projektidőszak: 2019.10.01 - 2022.10.02

TOP-6.1.1.-16-SE12018-00001

Szekszárdi Ipari Park fejlesztése

Projektidőszak: 2018.12.01-2022.02.28

projektasszisztens I.
projektasszisztens II.
pénzügyi vezető
jogi referens
közbeszerzési referens
műszaki vezető
műszaki asszisztens
projektmenedzser
projektasszisztens
pénzügyi vezető
szakmai vezető

TOP-6.3.2-16-SE1-201700001
Zöld város kialakítása
Projektidőszak: 2018.02.01-2021.08.30

TOP-6.2.1-19-SE1-201900001
Szőlőhegyi mini bölcsőde létrehozása

projektmenedzser
pénzügyi vezető
projektasszisztens
közbeszerzési referens I
közbeszerzési referens II
projektmenedzser

Projektidőszak: 2019.12.02-2022.09.30
(Jelenleg még nem rendlekzik SZMJVÖ Támogatási szerződéssel)
A projektmenedzsment költség a támogatási összeg max. 2,3 %-a)

pénzügyi ügyintéző

TOP-6.7.1-16-SE1-2017- Szekszárd leromlott városi területének
00001
rehabilitációja

projektmenedzser

műszaki menedzser
pénzügyi vezető

Projektidőszak: 2018.02.01-2021.04.15
Szekszárd megyei Jogú Város és
TOP-6.8.2-15-SE1-2016- várostérsége foglalkoztatási helyzetének
00001
javítása (konzorcium)

projektmenedzser

Projektidőszak: 2016.09.01-2021.11.29

pénzügyi vezető

TOP-6.1.4-15-SE1-201700001
Sió turisztikai fejlesztése
Projektidőszak: 2017.09.01-2021.08.29

projektmenedzser
pénzügyi vezető
szakmai vezető

2. sz. táblázat Támogatási szerződés szerinti forrással nem rendelkező projektek
Projektmenedzsmentben
Projektazonosító
Projekt címe
résztvevő személyek
TOP-6.4.1-16-SE1-2016-00001
Kerékpárosbarát Szekszárd projektmenedzser
Projektidőszak: 2017.02.01-2021.12.01
projektasszisztens
pénzügyi vezető
szakmai vezető
Szekszárdi Baka István
Általános Iskola energetikai
TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001
korszerűsítése
projektmenedzser
Projektidőszak: 2016.11.23-2021.03.31
projektasszisztens
pénzügyi vezető
Dienes Valéria Általános
Iskola Grundschule
TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001
energetikai korszerűsítése
Projektidőszak: 2018.02.07-2021.11.30

projektmenedzser
projektasszisztens
pénzügyi vezető

Szekszárd rendezvényei
infrastrukturális hátterének
TOP_6.1.4-16-SE1-2016-00002
fejlesztése
projektmenedzser
Projektidőszak: 2017.10.01.-2019.06.30
pénzügyi vezető
Helyi klímastratégiák
kidolgozása, valamint a
klímatudatosságot erősítő
KEHOP-1.2.1-18-2019-00243
szemléletformálás
Projektidőszak: 2020.06.01. - 2021.12.31.

"Óvoda és Bölcsőde
fejlesztése Szekszárd
TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001
Szőlőhegyen"
Projektidőszak: 2017.08.15-2021.03.31

projektmenedzser
pénzügyi vezető
kommunikációs referens
közbeszerzési referens

projektmenedzser
műszaki menedzser
pénzügyi ügyintéző

TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00003
Ügyeleti Központ kialakítása projektmenedzser
Projektidőszak: 2017.09.01-2021.07.29
pénzügyi ügyintéző
projekt aszisztens
Új orvosi rendelő
TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00001
létrehozása
projektmenedzser
Projektidőszak: 2017.09.01-2021.07.29
pénzügyi ügyintéző
projekt aszisztens

Élhetőbb városrész
kialakítása közösségi
TOP-6.9.1-16-SE1-2017-00001
összefogással Szekszárdon
(konzorcium)
Projektidőszak: 2018.04.11-2021.10.13
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019Generációk Parkja közösségi
00106
tér ütemezett kialakítása
Projektidőszak: 2019.03.31-2020.11.29
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-201900403

projektmenedzser pénzügyi vezető

projektmenedzser
pénzügyi vezető

Szabadidős és kerékpáros
infrastruktúrális fejlesztések projektmenedzser Szekszárd déli városrészen pénzügyi vezető

2020.01.01-2021.03.31
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019Közösségi tér kialakítása
00404
Szekszárd Újvárosi részén
Projektidőszak: 2020.01.01.- 2021.03.31.
Szekszárd Megyei Jogú
Város kapcsán TOP projekt
többlet forrásigény
TKI-KEDV/7-5/2019
Projektidőszak: 2018.01.01 - 2022.12.31.
A temetői út fejlesztése
TKI-KEDV/5-5/2019
Projektidőszak: 2019.01.01 - 2022.12.31.
Szekszárd Megyei Jogú
Város - Béke telep és
Epreskert települések
TKI-KEDV/6-5/2019
vízrendezése
Projektidőszak: 2019.01.01 - 2021.12.31.
Szekszárd Megyei Jogú
Város területén koszerű
szennyvíz átemelő
VEF-2019-66
szivattyúk beszerzése
Projektidőszak: 2019.02.01 - 2022.03.20
Ivóvízvezetékek cseréje a
KIEFO/1285/2019-ITM_SZERZ
szekszárdi utcákban
Projektidőszak: 2018.12.20 - 2021.03.31
Önkormányzati
feladatellátást szolgáló
fejlesztéek támogatása
(Szekszárd Megyei Jogú
Igénylésazonosító ebr 485554
Város járda felújítása 2020)
Támogatás végfelhasználás határideje: 2021.12.31 ( a pályázat
benyújtásra került, várható döntés 2020. október hónapban)

projektmenedzser pénzügyi vezető

projektfelelős
projektfelelős

projektfelelős

projektfelelős

projektfelelős

projektfelelős

Pályázati felhívás értelmében a az alábbi projektek tekintetében (Zöld város kialakítása.
Kulturális és közösségi fejlesztések Szekszárdon) a megvalósításban közreműködő
munkatársak költségei csak személyi jellegű ráfordításként számolhatók el a
Kedvezményezettnél.
Az egyéb projektek esetében a projektek vagy megvalósultak (Városi bölcsőde fejlesztése,
Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása, Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése a
Szekszárd, Wigand tér 1-2 sz. alatt, Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Szekszárd,
Kölcsey ltp 25. sz. alatt) és a végső lezárásról kell gondoskodni, vagy célszerűség okán

érdemesebb a Kedvezményezettnek lebonyolítania.
3. sz. táblázat

Projektazonosító
Projekt címe
TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001 Zöld város kialakítása
Projektidőszak: 2018.02.01-2021.08.30

Szakmai megvalósításban résztvevők
szakmai vezető
Szakmai megvalósításban résztvevő I
Szakmai megvalósításban résztvevő II
Szakmai megvalósításban résztvevő III
Szakmai megvalósításban résztvevő
IV
Szakmai megvalósításban résztvevő V
Szakmai megvalósításban résztvevő
VI

Kulturális és közösségi
TOP-7.1.1-16-2016-00079
fejlesztések
Szekszárdon
HACS munkaszervezet vezető
Projektidőszak: 2017.08.01-2021.03.31
pénzügyi munkatárs
Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala
szakmai koordinátor
műszaki koordinátor
Egyéb projektek
WIFI4EU
Városi bölcsőde
TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00002
fejlesztése
projektmenedzser - pénzügyi vezető
Projektidőszak: 2017.08.15. - 2019.10.31.
Kadarka utcai mini
TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002
bölcsőde létrehozása
projektmenedzser - pénzügyi vezető
Projektidőszak: 2016.10.01 - 2020.06.30.
Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális
TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001
fejlesztése a Szekszárd, projektmenedzser - pénzügyi vezető
Wigand tér 1-2 sz. alatt

Projektidőszak: 2016.10.01 - 2020.06.30.
Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális
fejlesztése Szekszárd,
TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00002
Kölcsey ltp 25. sz. alatt
projektmenedzser - pénzügyi vezető
Projektidőszak: 2017.10.02 - 2020.07.29.
Egyedi támogatási
kérelem elektromos
FPPF/5743/2019-ITM_SZERZ
gépjármű beszerzéshez projektfelelős
Projektidőszak vége 2020.12.31.
924/Ö

Országos labdarúgó
pályaépítési program

Külön szükséges választani a projektek projektmenedzsment feladatainak ellátását, illetve a
szakmai megvalósítás, kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása, marketing kommunikációs
szolgáltatások és feladatok ellátását.
Az alábbi projektek esetében vesznek részt a lebonyolításában szakmai megvalósítók:
TOP-6.3.2-16_SE1-2017-00001 – Zöldváros kialakítása – kedvezményezett Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata
TOP-7.1.1-16-2016-00079 – Kulturális és közösségi fejlesztések Szekszárdon –
kedvezményezett Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala.
E két projekt esetében a szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei csak
személyi jellegű ráfordításként számolhatók el a Kedvezményezettnél (3 sz. táblázat).
Jelen előterjesztés a projektmenedzsment feladatok és a szakmai megvalósítással
kapcsolatos feladatok ellátását taglalja.
Az 1 sz. táblázatban szereplő projektek esetében van lehetőség projektmenedzsmenthez
igénybe vett szakértői szolgáltatásként történő beszerzési eljárás megindítására.
A 2. sz. táblázatban szereplő projektek esetében megoldás lehet feladatellátási szerződés
keretében a feladatok ellátására.
A 3 sz. táblázatban szereplő projektek esetében javasolt, hogy továbbra is Szekszárd
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának köztisztviselői lássák el a projektek
lebonyolításával kapcsolatos feladatokat.
Jelenleg a projektekkel és pályázatokkal kapcsolatos feladatokat a Városfejlesztési és
Üzemeltetési Igazgatóság Stratégiai Tervezési Osztálya látja el, melynek létszáma 10 fő (1 fő
osztályvezető, 1 fő műszaki ellenőr, 1 fő műszaki és beruházási ügyintéző, 2 fő közbeszerzési
referens, 5 fő pályázati referens (mely létszámból jelenleg 1 fő GYES-en, 1 fő hosszabb idejű
táppénzen van)
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat
elfogadására.

Szekszárd, 2020.07.28
Ács Rezső
polgármester

Határozati javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2020. (…..) határozata
Javaslat pályázati forrásból megvalósuló projektek projektmenedzsment
feladatainak ellátására
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1. dönt az előterjesztésben szereplő 1 sz. táblázat szerinti projektek esetében a
projektmenedzsment feladatok ellátásáról, projektmenedzsmenthez igénybe vett
szakértői szolgáltatásként történő beszerzési eljárás megindításáról.
2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság ülésére az
1.) pont szerinti beszerzési eljárás dokumentációját készítse el és terjesszen
döntéshozó elé.
Határidő: 2020. augusztus 31.
Felelős: Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
3. dönt az előterjesztésben szereplő 2. sz. táblázat szerinti projektek esetében
feladatellátási szerződés megkötéséről a Szekszárdi Turisztikai Non-profit Kft-vel.
4. felhívja a Polgármesteri Hivatalt a 3.) pont szerinti feladatellátási szerződés
elkészítésére és a soron következő rendes közgyűlés elé terjesztésére.
Határidő: soron következő rendes közgyűlés
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
5. dönt, az előterjesztésben szereplő 3 sz. táblázat szerinti projektek esetében a
projektmenedzsment feladatok, Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
által történő ellátásáról

