
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019.03.21.

 Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és DVG Zrt. között, a Modern
Városok Programhoz kapcsolódó, a nyilvánosság biztosítására vonatkozó szolgáltatások

teljesítésére kiterjedő megbízási szerződések megkötéséről szóló 
579/2018. (XI.15.) közgyűlési határozat módosítására

El  őadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
pénzügyi bizottság elnöke
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke

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

Meghívott: Mádai Balázs ügyvezető -Vasmű u.41. Irodaház Kft. 

Véleményez  ő bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.03.19
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.03.19
pénzügyi bizottság 2019.03.19
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság           2019.03.19.

A napirendi pont rövid tartalma: 
Az  előterjesztés  a  több  Modern  Városok  Program  keretében  megvalósuló  projekt  nyilvánosság  biztosítására
vonatkozó  szerződések  aláírásához  hozzájáruló  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  579/2018.
(XI.15.) határozatának módosítására irányul.
 
A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: 
Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály

Iktatószám: 16811/2019

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

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

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: 
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné P. Mónika
Leadás dátuma: 2019.03.14. Ellenőrzés dátuma: 2019.03.14.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos
Leadás dátuma: 2019.03.14. Ellenőrzés dátuma: 2019.03.14
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 Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és DVG Zrt. között, a Modern Városok
Programhoz kapcsolódó, a nyilvánosság biztosítására vonatkozó szolgáltatások teljesítésére kiterjedő

megbízási szerződések megkötéséről szóló 579/2018. (XI.15.) közgyűlési határozat módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

A  Modern  Városok  Program  keretén  belül  megvalósuló  5  projekt  tekintetében  a  pr-marketing

tevékenység ellátásának biztosítására vonatkozó szerződések aláírásához Dunaújváros Megyei  Jogú

Város Közgyűlése a 2018. november 15-ei ülésén, az 579/2018 (XI.15.) határozatával hozzárjárult. 

A  “Fürdőpark  kialakítása”  című  projekt  támogatási  kérelmére  vonatkozó  kormányelőterjesztés  2018

novemberében még  nem került elfogadásra, így projektmenedzseri kérésre a szerződéses ár későbbi

módosításának elkerülése érdekében a szerződést nem írták alá a szerződő felek.  Ezért a 579/2018.

(XI.15.) KH módosítása szükségessé vált: a “Fürdőpark kialakítása” projektre vonatkozó szerződésre

utaló sorokat ki kell venni az eredeti közgyűlési határozatból. 

Bizottsági vélemények:

Jelen előterjesztést a gazdasági és területfejlesztési bizottság, az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság,

a pénzügyi bizottság, illetve a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2019. március

19-ei rendkívüli ülésén tárgyalta és véleményét szóban ismerteti. 

Tisztelt Közgyűlés!

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

ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETE:
1.SZ. MELLÉKLET: KH 579/2018. (XI.15.) 



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…  ./2019. (III.21.) határozata

  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és DVG Zrt. között, a Modern Városok Programhoz

kapcsolódó, a nyilvánosság biztosítására vonatkozó szolgáltatások teljesítésére kiterjedő megbízási

szerződések  megkötéséről szóló 579/2018. (XI.15.) közgyűlési határozat módosításáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és
DVG Zrt. között, a Modern Városok Programhoz kapcsolódó, a nyilvánosság biztosítására vonatkozó
szolgáltatások  teljesítésére  kiterjedő  megbízási  szerződések   megkötéséről  szóló  579/2018.  (XI.15.)
közgyűlési határozatát a következők szerint módosítja:

„1.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése hozzájárul  ahhoz,  hogy Dunaújváros  Megyei  Jogú
Város Önkormányzata  a  nyilvánosság  biztosítására  vonatkozó szolgáltatások  teljesítésére  az  alábbi
Megbízási Szerződéseket megkösse a DVG Zrt-vel:

- PR szerződés Szalki-sziget DMJVÖ-DVG in house (2.sz. melléklet)

- PR szerződés Uszoda DMJVÖ-DVG in house (3.sz. melléklet)

- PR szerződés Vidámpark DMJVÖ-DVG in house (4.sz. melléklet)

- PR szerződés Víziközmű DMJVÖ-DVG in house (5.sz. melléklet)

2.) A Forrást a költségvetés alábbi sorai biztosítják az egyes szerződések kifizetésére:

SZERZŐDÉS KÖLTSÉGVETÉSI SOR

1. PR szerződés Szalki-sziget DMJVÖ-DVG in house 7.a/23.17. MVP Szalki-sziget rekreációs 
célú fejlesztése

2. PR szerződés Uszoda DMJVÖ-DVG in house 7.a/23.13. MVP Új városi vízi sport 
centrum projekt

3. PR szerződés Vidámpark DMJVÖ-DVG in house 7.a/23.18. MVP Volt vidámpark 
funkcióváltó fejlesztése

4. PR szerződés Víziközmű DMJVÖ-DVG in house 7.a/23.10. MVP A városi víziközmű 
hálózat fejlesztése 

3.)  Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert,  hogy az 1. pontban
megnevezett Megbízási Szerződéseket aláírja.

Felelős:

    -a határozat végrehajtásáért: 

                a polgármester

   -a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért:

    a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

               -a határozat közléséért:



                a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő: 2018.11.30.”

Dunaújváros, 2019. március 21.

  Hingyi László Tóth Kálmán Pintér Attila Iván László 
a gazdasági és
területfejlesztési
bizottság elnöke

az ügyrendi,
igazgatási és jogi
bizottság elnöke

a pénzügyi bizottság
elnöke

a városüzemeltetési,
környezetvédelmi és
turisztikai bizottság

elnöke


