
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018.04.19.

Javaslat a TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése című pályázat megvalósítási szakasz
szakértői kommunikációs feladatainak elindítására

El  őadó: a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke

El  őkészítő: Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető
Sipos Réka ügyintéző

Meghívott: Kiss András Péter Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezető

Véleményez  ő bizottságok:
pénzügyi bizottság 2018.04.17
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.04.17
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018.04.17
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság bizottság 2018.04.17

A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által a TOP-6.9.2-16 kódszámú „Helyi identitás és
kohézió  erősítése” című  pályázat  előkészítési  szakasza  lezajlott,  a  Megalapozó  Tanulmány  és
kapcsolódó dokumentumok elkészültek. A projekt ütemezés szerinti előrehaladásához szükségessé
vált a megvalósítási szakasz első lépcsőjének, a szakértői kommunikációs tevékenységek elindítása,
melyek elvégzésére ajánlattételi felhívás szükséges.

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

Iktatószám:949- 52/2018

Ügyintéző neve: Sipos Réka Ügyintéző telefonszáma:25/544-192
Ügyintéző aláírása: Sipos Réka s.k. Osztályvezető aláírása: Szabó Imre s.k.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Somfainé P. Anita
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: 2018.04.13
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Dudás Pálné
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: 2018.04.13.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Petánszki Lajos 
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: 2018.04.13.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszer  ű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT

Javaslat a TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése című pályázat 
megvalósítási szakasz szakértői kommunikációs feladatainak elindítására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által a TOP-6.9.2-16 kódszámú  “Helyi identitás
és kohézió” című pályázat előkészítési szakasza lezajlott,  a támogatási kérelemmel egyidejűleg
beadandó Megalapozó dokumentum és a kapcsolódó egyéb dokumentumok elkészültek. 
A projekt  ütemezés  szerinti  előrehaladásához  szükségessé  vált  a  megvalósítási  szakasz  első
lépcsőjének,  a  szakértői  kommunikációs  feladatok  elindítása:  a  pályázati  felhívás  szerint
Közösségi  felméréseket,  Közösségi  beszélgetéseket  és  interjúkat  kell  lebonyolítani,  Helyi
Cselekvési Tervet kell készíteni, így a teljes “feladatcsomag” elvégzésére ajánlattételi felhívást kell
kiírni.

Indikatív  árajánlat  alapján  a  szakértői  kommunikásiós  feladatok  elvégzésének  költsége  –
várhatóan  –  nem  éri  el  a  közbeszerzési  értékhatárt,  így  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Közgyűlése 15/2015 (V.22.) az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló rendelete 40. §-a
alapján szabályozott pályázati eljárásban választanánk ki a fentiek elkészítését végző céget.

A támogatás elnyerését követően eme költség elszámolható a projekt költségvetésének terhére a
szakértői szolgáltatás költségsoron, ezt azonban meg kell  előlegezni annak érdekében, hogy a
pályázatban  megadott  mérföldkövek  határidejére  a  projektben  megvalósuljanak  a  szükséges
projektelemek. Mivel a projekt főösszegének legfeljebb 5 %-át, azaz bruttó 10.950.000,- Ft teheti ki
ez a tétel, így a költségsoron 11 millió forintot kívánunk szerepeltetni, mely költségek forrására a
2018. évi költségvetés “5.b melléklet 23.3 Top programok dologi kiadások soron” TOP programok
előkészítési feladatai néven javasoltunk előirányzatot.

Az ajánlattételi felhívásra, mely jelen előterjesztés 1.számú mellékletét képezi, az alábbi, hasonló
tárgyban jártas szakértőket tervezzük meghívni:

Aapril Kommunikációs Kft.
1056 Budapest, Váci utca 65. tt8
Németh Bálint, ügyvezető igazgató
nemeth.balint@aapril.hu  

Pozitív Externália Tanácsadó és Projektfejlesztő Kft.
1173 Budapest, Akácvirág utca 28. III. em. 10.
Mészáros György, ügyvezető igazgató
meszaros@externalia.hu 

DFT-Hungária Zrt.
1052 Budapest, Semmelweis utca 25.
Pablényi Attila, vezérigazgató
 attila.pablenyi@dft.hu  
 

mailto:attila.pablenyi@dft.hu
mailto:meszaros@externalia.hu
mailto:nemeth.balint@aapril.hu


Bizottsági vélemények:
A Pénzügyi Bizottság, a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság, az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági
és Sport Bizottság,  valamint az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság az előterjesztést a 2018.
április  17-ei  rendkívüli  bizottsági  ülésén  tárgyalja.  A bizottságok  véleményét  annak  elnökei  a
közgyűlésen szóban ismertetik.

Tisztelt Közgyűlés!

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

MELLÉKLETEK: 
1.SZ. MELLÉKLET: AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS, AJÁNLAT NYOMTATVÁNY

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…  ./2018. (IV.19.) határozata

a TOP-6.9.2-16 “Helyi identitás és kohézió erősítése” című pályázat megvalósítási szakasz
megvalósítási szakasz szakértői kommunikációs feladatainak elindításáról

1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a  Dunaújváros Megyei
Jogú Város Önkormányzata ajánlattételi felhívást tegyen közzé a TOP-6.9.2-16  „Helyi identitás
és  kohézió  erősítése” című  pályázat  keretében  megvalósítani  tervezett  szakértői
kommunikációs  feladatok  elvégzésére,  mint  Közösségi  felmérésre,  Közösségi
beszélgetésekre és interjúk lebonyolítására, valamint Helyi Cselevési Terv elkészítésére.

2.)   Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város Közgyűlése  a  1.pontban  meghatározott  ajánlattételi
felhívásra az alábbi gazdasági szereplőket hívja meg:

Aapril Kommunikációs Kft.
1056 Budapest, Váci utca 65. tt8
Németh Bálint, ügyvezető igazgató
nemeth.balint@aapril.hu  

Pozitív Externália Tanácsadó és Projektfejlesztő Kft.
1173 Budapest, Akácvirág utca 28. III. em. 10.
Mészáros György, ügyvezető igazgató
meszaros@externalia.hu 

DFT-Hungária Zrt.
1052 Budapest, Semmelweis utca 25.
Pablényi Attila, vezérigazgató
attila.pablenyi@dft.hu  
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

  a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő  2018. április 24.

3.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város Közgyűlése  hozzájárul  ahhoz,  hogy  Dunaújváros  Megyei
Jogú  Város Önkormányzata  a  projekt  szakértői  kommunikációs  feladatok  költségei
vonatkozásában  11  millió  Ft  előfinanszírozást  biztosítson  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata 2018.évi költségvetése terhére.

4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy az 1. pontban szereplő feladat
végrehajtásához szükséges önkormányzati forrás a 2018. évi költségvetés “5.b melléklet 23.3 Top
programok dologi kiadások soron” TOP programok előkészítési feladatai néven biztosított.

Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

  a polgármester

- a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:

   a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő: 2018. április 24.

Dunaújváros, 2018. április 19.

 
Izsák Máté s.k.    Hingyi László s.k.

az oktatási, kulturális, ifjúsági
és sport bizottság elnöke

 a gazdasági és
területfejlesztési bizottság

elnöke

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi

bizottság elnöke

Pintér Attila s.k.
a pénzügyi bizottság

elnöke


