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Tisztelt Közgyűlés!

I. Tartalmi összefoglaló

Miskolc Megyei  Jogú Város Önkormányzata  tavaly több sikeres pályázatot  nyújtott  be az 
Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács  által  meghirdetett decentralizált terület- 
és régiófejlesztési célelőirányzat  (TRFC) 2006. évi támogatásának elnyerésére.  A pályázati 
kiírás értelmében - mivel a benyújtáskor nem volt az önkormányzatnak a tárgyévre vonatkozó 
elfogadott  költségvetése  -,  a  pályázati  önrész  meglétéről  közgyűlési  határozatban  foglalt 
garanciavállalást kellett mellékelni a pályázatokhoz. A szükséges állásfoglalást a Közgyűlés 
az I-30/95.202/2006. számú határozatával hozta meg.   

Az  eltelt  időszakban  a  Kulturális  és  Vendégforgalmi  Osztály  által  benyújtott,  és  nyertes 
pályázatok közül háromban is  változások történtek a közgyűlési  határozatban foglaltakhoz 
képest.  

A változással érintett projektek a határozat 1. pontjában szereplő táblázatban az alábbiak:

Megnevezés
Igényelt 

támogatás
(mFt)

Önrész

(mFt)

Összes 
költség
(mFt)

4. Új  reprezentatív  Miskolc  kiadvány  megjelentetése 
(kilenc nyelven)

2 2,5 4,5

5. „Miskolc  Info  2006”  ingyenes  turisztikai-kulturális 
magazin (öt nyelven)

2 3,4 5,4

8. „Miskolci  séták,  miskolci  legek”  kiadvány  (kilenc 
nyelven)

2 2 4

A változások  a  projektek  költségeit  illetően  az  idő  közben  lebonyolított  közbeszerzési 
eljárások eredményeként következtek be, valamint változott a kiadványok címe, illetve a 
kiadásra tervezett nyelvi mutációk száma is (ez utóbbinak is finanszírozási okai voltak). 
Többszöri  tárgyalás  és  egyeztetés  után  a  Magyar  Államkincstár  –  mint  a  támogatási 
források  kezelőjeként  szerződéskötésre  jogosult  fél  –  kéri  a  T.  Közgyűlést,  hogy  a 
kötelezettségvállalást  tartalmazó  határozatot  a  jelen  helyzetnek  megfelelően  módosítani 
szíveskedjék. 

A szükséges módosítások az alábbiak:

Megnevezés
Igényelt 

támogatás
(mFt)

Önrész

(mFt)

Összes 
költség
(mFt)
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4. „Miskolc, az ezerarcú város”  reprezentatív kiadvány 
megjelentetése magyar és angol nyelven

1,5 1,5 3,0

5. „Miskolc  Info”  ingyenes  turisztikai-kulturális 
magazin (öt nyelven)

2 5,4 7,4

8. „Legszebb miskolci séták” kiadvány (öt nyelven) 1,7 1,75 3,45

II. Az önkormányzati stratégiához való viszony
A  X-237/23.745/2003.  sz.  határozatával elfogadott turizmusfejlesztési  koncepcióban 
foglaltakkal  a benyújtott  pályázatok mind célkitűzéseiket,  mind pedig szakmai tartalmukat 
tekintve jól harmonizálnak.

III. Előzmények
Az önkormányzat  és  intézményei  a  külső források minél  intenzívebb bevonása érdekében 
folyamatosan  figyelemmel  kísérik  a  pályázati  lehetőségeket,  és  a  tőlük  telhető  legtöbb 
pályázatot készítik el, és nyújtják be.

IV. Várható szakmai hatások
A  marketing  eszközök  több  látogatót,  vendéget  vonzanak  a  városba,  ezzel  elősegítve  a 
vendégforgalom növekedését, és erősítik a helyiek Miskolc iránti identitását is. 

V. Várható gazdasági hatások
A pályázatok révén külső forrásokkal bővül a rendelkezésre álló költségvetési keret.

VI. Kapcsolódások
Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Kulturális  és  Vendégforgalmi  Osztálya 
illetve  a  közművelődési  intézmények  előzetes  egyeztetés  után  közösen  határozták  meg  a 
benyújtandó pályázatok témaköreit.

VII. Fennmaradt vitás kérdések
A pályázatok benyújtása kapcsán vitás kérdés nem maradt.

VIII. Javaslat a sajtó tájékoztatására
A sajtó  tájékoztatásánál  hangsúlyozni  kell,  hogy az önkormányzat  és intézményei  minden 
pályázati  lehetőséget  igénybe  vesznek  pluszforrások  biztosítására,  mellyel  a  kulturális  és 
vendégforgalmi terület költségvetését kiegészíthetik.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem,  hogy  az  önkormányzat  és  intézményei  TRFC  támogatás  elnyerésére  benyújtott 
pályázataihoz  szükséges  önrész  biztosítását  kimondó  I-30/95.202/2006.  számú  határozatát 
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módosítani szíveskedjék, megteremtve ezzel a vissza nem térítendő külső forrás bevonásának 
lehetőségét.

Miskolc, 2007. február 7.

Fedor Vilmos

Határozati javaslat:

Miskolc Megyei  Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta  a  „Javaslat  az I-30/95.202/2006. 
számú közgyűlési határozat módosítására” című előterjesztést és a következő határozatot 
hozza:

1.) Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  az  I-30/95.202/2006.  számú  közgyűlési 
határozat  1.  pontjában  szereplő  táblázatban  foglalt  4.,  5.  és  8.  sorszámú  pályázatok 
esetében az önrész biztosításával, illetve a pályázatok megnevezésével kapcsolatban az 
alábbi változtatásokat fogadja el:

Megnevezés
Igényelt 

támogatás
(mFt)

Önrész

(mFt)

Összes 
költség
(mFt)

4. „Miskolc, az ezerarcú város” reprezentatív kiadvány 
megjelentetése magyar és angol nyelven

1,5 1,5 3,0

5. „Miskolc  Info”  ingyenes  turisztikai-kulturális 
magazin (öt nyelven)

2 5,4 7,4

8. „Legszebb miskolci séták” kiadvány (öt nyelven) 1,7 1,75 3,45

Felelős: Polgármester

Közreműködik: Kulturális és Vendégforgalmi Osztály
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály 

Határidő:                azonnal
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