
DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Dunaújváros, Városháza tér 1.
(06-25)  544-203
E-mail:penzugyi@pmh.dunanet.hu

M E G H Í V Ó 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése
a Pénzügyi Bizottság, valamint a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság

2018. július 2-án (hétfő)
13:00 órai kezdettel

rendkívüli együttes nyílt ülést tart, melyre meghívom

Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 1. Földszinti díszterem

Nyílt napirendek:

1.Javaslat  beérkezett  árajánlatok  elbírálására  a  DUNA-MUNKA-TOP  projektben  szakmai
megvalósítók képzése érdekében

El  őadó: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető
El  őkészítő: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető

Módné Pöstényi Mária ügyintéző
Meghívott: -
Véleményez  ő bizottságok:
pénzügyi bizottság 2018. 07.02. rk.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 07.02. rk.
A napirendi pont rövid tartalma: 
A kiírt  határidőre beérkezett  ajánlatok alapján javaslat  a legkedvezőbb ajánlatot  adó gazdasági
szereplő  kiválasztására  a  DUNA-MUNKA-TOP projekten  belül  szakmai  megvalósítók  képzése
érdekében.

2.Javaslat beérkezett  árajánlatok elbírálására a DUNA-MUNKA-TOP projektben szoftverek
beszerzése érdekében

El  őadó: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető
El  őkészítő: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető

Módné Pöstényi Mária ügyintéző
Meghívott: -
Véleményez  ő bizottságok:
pénzügyi bizottság 2018. 07.02. rk.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 07.02. rk.
A napirendi pont rövid tartalma: 
A DUNA-MUNKA-TOP projektben vállalt  tevékenységek keretében az informatikai  eszközökhöz
kapcsolódóan szoftverek beszerzésére árajánlatokat kértünk be  a legkedvezőbb ajánlatot nyújtó
gazdasági szereplő kiválasztásával. Az előterjesztés tárgya a nyertes ajánlattevő kiválasztása a
beszerzéshez kapcsolódóan.



3.Javaslat  beérkezett  árajánlatok  elbírálására  a  DUNA-MUNKA-TOP  projektben
kommunikációs tevékenység elvégzése érdekében

El  őadó: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető
El  őkészítő: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető

Módné Pöstényi Mária ügyintéző
Meghívott: -
Véleményez  ő bizottságok:
pénzügyi bizottság 2018. 07.02. rk.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 07.02. rk.
A napirendi pont rövid tartalma: 
A kiírt  határidőre beérkezett  ajánlatok alapján javaslat  a legkedvezőbb ajánlatot  adó gazdasági
szereplő  kiválasztására   kommunikációs  tevékenység  elvégzésére  a  DUNA-MUNKA-TOP
projektben vállalt tevékenységként. 

4.Javaslat  beérkezett  árajánlatok  elbírálására  a  DUNA-MUNKA-TOP  projektben
megvalósítandó rendezvények  szervezése érdekében

El  őadó: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető
El  őkészítő: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető

Módné Pöstényi Mária ügyintéző
Meghívott: -
Véleményez  ő bizottságok:
pénzügyi bizottság 2018. 07.02. rk.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 07.02. rk.
A napirendi pont rövid tartalma: 
A  DUNA-MUNKA-TOP  projekt  működése  kapcsán  létrejött  Foglalkoztatási  Fórum  és
Foglalkoztatási Paktum 2018. évi őszi ülése, az Irányító Csoport 2018. II. félévi ülései, valamint a
munkacsoport  értekezletek  rendezvényszervezési  feladatának  ellátása  érdekében  az
önkormányzat  árajánlatokat  kért  be  a  legkedvezőbb  ajánlatot  nyújtó  gazdasági  szereplő
kiválasztása  céljából.  Jelen  előterjesztés  javaslatot  tartalmaz  a  beérkezett  ajánlatok  alapján  a
legkedvezőbb ajánlatot nyújtó gazdasági szereplő kiválasztására.

5.Javaslat beérkezett árajánlatok elbírálására a DUNA-MUNKA-TOP projektben monitoring
vizsgálat lefolytatása érdekében

El  őadó: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető
El  őkészítő: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető

Módné Pöstényi Mária ügyintéző
Meghívott: -
Véleményez  ő bizottságok:
pénzügyi bizottság 2018. 07.02. rk.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 07.02. rk.
A napirendi pont rövid tartalma: 
A kiírt  határidőre beérkezett  ajánlatok alapján javaslat  a legkedvezőbb ajánlatot  adó gazdasági
szereplő kiválasztására monitoring vizsgálat lefolytatására a DUNA-MUNKA-TOP projektben vállalt
tevékenységként.

6.Javaslat beérkezett árajánlatok elbírálására a DUNA-MUNKA-TOP projektben irodaszerek
beszerzése érdekében

El  őadó: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető
El  őkészítő: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető

Módné Pöstényi Mária ügyintéző



Meghívott: -
Véleményez  ő bizottságok:
pénzügyi bizottság 2018. 07.02. rk.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 07.02. rk.
A napirendi pont rövid tartalma: 
Önkormányzatunk árajánlatokat kért be a TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001 „DUNA-MUNKA-TOP”
projektben  vállaltaknak  megfelelően  a  megvalósításban  résztvevő  szakemberek  munkájához
szükséges irodaszerek  beszerzése vonatkozásában.  Az előterjesztés tárgya a nyertes ajánlattevő
kiválasztása a beszerzéshez kapcsolódóan.

7.Javaslat  beérkezett  árajánlatok  elbírálására  a  DUNA-MUNKA-TOP  projektben
„Humánerőforrás-térkép” tanulmány aktualizálása vonatkozásában  

El  őadó: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető
El  őkészítő: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető

Módné Pöstényi Mária ügyintéző
Meghívott: -
Véleményez  ő bizottságok:
pénzügyi bizottság 2018. 07.02. rk.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 07.02. rk.
A napirendi pont rövid tartalma: 
Önkormányzatunk árajánlatokat kért be a TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001 „DUNA-MUNKA-TOP”
projekt  ben  vállalt  tevékenységek  keretében  2016.  november  hónapban  elkészült
„Humánerőforrás-térkép”  tanulmány  aktualizálása  vonatkozásában.  Az  előterjesztés  tárgya  a
nyertes ajánlattevő kiválasztása a szolgáltatáshoz kapcsolódóan.

Dunaújváros, 2018. június 29.

Hingyi László s.k.        Pintér Attila s.k.
 gazdasági és területfejlesztési bizottság          pénzügyi bizottság elnöke
                             elnöke


