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Tisztelt Képviselő-testület!
Dombóvár Város Önkormányzata 2012. december 14-én tárgyalta és 394/2012.
(XII. 14.) számú határozatával hagyta jóvá a pályázatfigyelés, pályázatkészítés és
lebonyolítás szabályozását, amely kiterjedt az önkormányzat által fenntartott
költségvetési szervekre is.
Az azóta eltelt időszakban a közigazgatás átalakításának köszönhetően
számtalan változás történt az önkormányzat hivatalában mind a szervezeti struktúra,
mind pedig az emberi erőforrás rendelkezésre állásának tekintetében. 2012-ben a
Városfejlesztési Irodán belül működött a Projektkoordinációs csoport, amelynek
feladata volt a pályázatokhoz kapcsolódó tevékenységek lebonyolítása.
Programkoordinátorok, műszaki, pénzügyi és közbeszerzési ügyintéző segítették e
feladatok ellátását. A csoport a járások megalakulását követően megszűnt, e területről
3 kolléga is távozott a hivatalból. Jelenleg a pályázatfigyeléssel, pályázatkészítéssel
kapcsolatos feladatokat 1 fő programkoordinátor és 1 fő adminisztrátor 4 órában látja
el, míg pályázat lebonyolítását a hivatal különböző irodáinak munkatársai, vagy külső
projektmenedzsment cég megbízással látják el.
Mindez azt jelenti, hogy a 2012-ben elfogadott Pályázati Szabályzat ma már nem
aktuális, annak újraszabályozása szükséges.
Jelenleg Dombóvár Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete (67.§ 11/b.) a
pályázatokról az alábbiak szerint rendelkezik.
(11) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett – a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény szerint – a képviselő-testület
hatásköréből át nem ruházható ügyek kivételével a két ülés közötti időszakban
felmerülő, alábbi halaszthatatlan önkormányzati ügyekben dönthet:
b) európai uniós vagy hazai pénzügyi támogatás iránti pályázat, igény benyújtása
azzal, hogy a támogatási szerződés megkötéséről a képviselő-testület dönthet.
Fentiek alapján úgy gondolom, hogy a pályázatokhoz kapcsolódó feladatok a
jogszabályokban meghatározottak szerint működnek. Ahhoz azonban, hogy a 20142020. közötti időszakban a pályázatok előkészítése és lebonyolítása megfelelő módon
történjen és Dombóvár a lehető legtöbb európai uniós forrást tudja fejlesztési
elképzeléseire megszerezni, ismét szükséges szervezettebb keretek között
gondolkodni. Az elképzelések most körvonalazódnak, így a meglévő szabályzat
módosítását nem tartom időszerűnek. Fontosnak tartom azt is kihangsúlyozni, hogy
semmilyen jogszabály nem kötelezi az önkormányzatot arra, hogy egy munkafolyamat
szabályozását az önkormányzatnak kell elfogadnia, ezért javaslom, hogy a pályázati
munka szabályozását is – ugyanúgy, mint egyéb munkafolyamat szabályozását – a
polgármester és a hivatal vezetésével megbízott jegyző hagyja jóvá.

Határozati javaslat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert és a jegyzőt, hogy Dombóvár Város Önkormányzatának Pályázati
Szabályzatát kidolgozza és jóváhagyja.
2. A képviselő-testület a 394/2012. (XII. 14.) számú határozatával elfogadott „A
hazai és az Európai Uniós forrásokkal kapcsolatos pályázatfigyelés,
pályázatkészítés és lebonyolítás szabályairól” szóló szabályzatot az 1. pont szerinti
szabályzat jóváhagyásával egyidejűleg hatályon kívül helyezi.
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