
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2020.07.16.

Javaslat a TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001 DUNA-MUNKA-TOP projektben
közbeszerzési tanácsadói tevékenységre kötött megbízási szerződés

megszüntetésére és a 798/2016. (XII.15.) határozat hatályon kívül helyezésére

Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

Előkészítő: Szabó Imre osztályvezető
Borka Ildikó pályázati koordinációs ügyintéző

Meghívott: Kárpáti Péter vezérigazgató WIT Zrt., Budapest, Pasaréti út 122-124. 
B épület 3. emelet, titkarsag@witzrt.hu

Véleményező bizottság:     
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2020.07.09.
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2020.07.09.

Az előterjesztés rövid tartalma: 
A DUNA-MUNKA-TOP projekt kapcsán nem került sor közbeszerzési eljárás lefolytatására, és a
továbbiakban  is  kizárólag  beszerzési  eljárások  zajlanak  majd,  így  a  felelős  akkreditált
közbeszerzési  tanácsadó  biztosítása,  ill.  közbeszerzési  eljárás  lebonyolítása  tárgyban  a
798/2016.  (XII.15.)  KGY  határozat  nyomán  létrejött  szerződés megszüntetése  javasolt  a
szerződő felek közös megegyezése alapján.

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

Iktatószám: 5583-76 /2020

Ügyintéző neve: Borka Ildikó Ügyintéző telefonszáma: 25/544-160
Ügyintéző aláírása: Borka Ildikó 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 Petőfalvi Anita s.k.
Leadás dátuma: 2020.06.30. Ellenőrzés dátuma: 2020.06.30.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: 
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné Pintér Mónika s.k.

                                                                      Benkovics Kornélia s.k.
Leadás dátuma: 2020.06.30. Ellenőrzés dátuma: 2020.06.30.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: dr. Petánszki Lajos s.k.
Leadás dátuma: 2020.06.30. Ellenőrzés dátuma: 2020.06.30.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszer  ű  /minősített
A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:



Javaslat a TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001 DUNA-MUNKA-TOP projektben
közbeszerzési tanácsadói tevékenységre kötött megbízási szerződés

megszüntetésére és a 798/2016. (XII.15.) határozat hatályon kívül helyezésére

Tisztelt Közgyűlés!

A  TOP-6.8.2-15  Helyi  foglalkoztatási  együttműködések  a  megyei  jogú  város  területén  és
várostérségében című pályázatra a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Fejér
Megyei Kormányhivatal konzorciumában benyújtott DUNA-MUNKA-TOP című projekt kedvező
elbírálásban  részesült.  A  TOP-6.8.2-15-DU1-2016-0000  DUNA-MUNKA-TOP  projekt
megvalósítására kapott támogatási összeg 620 000 000 Ft.

A projektben vállalt tevékenység többek között a Dunaújvárosban és környékén tevékenykedő
releváns  munkaerő-piaci  szereplőkkel  -  nagy-,  közép-  és  kisvállalatokkal,  iskolákkal,  civil
szervezetekkel – történő együttműködés kialakítása. 

Megvalósítási időszaka: 2016. szeptember 1 - 2020. december 31.

A Közgyűlés  798/2016. (XII.15.) KGY  határozata alapján  önkormányzatunk és az Ész-Ker Kft.
(1026 Budapest, Pasaréti út 83.) 2017.01.16-án megbízási szerződést kötött, melynek tárgya

a TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001 azonosítószámú „DUNA-MUNKA-TOP Helyi foglalkoztatási
együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében” tárgyú projekt kapcsán

lefolytatandó közbeszerzési eljáráshoz a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó(k)
biztosítása a szükséges számban, a felmerülő közbeszerzési eljárás lebonyolítása teljes

körűen, továbbá az ajánlattételi felhívásban rögzített egyéb feladatok ellátása.

A 2017.11.15-én  kelt  1.  sz.  módosításban  Felek  rögzítették,  hogy  az  Ész-Ker  Kft.  helyett
2017.10.01.  napjától  az  Ész-Ker  Zrt.  mint  jogutód  végzi  a  szolgáltatást,  mely  cég neve később
2019.11.01-jével WIT Zrt.-re módosult.

A  projekt  megvalósítása  során  a  hatályos  közbeszerzési  értékhatárokat  figyelembe  véve
közbeszerzési eljárás nem zajlott le, csak egyszerűsített (köz)beszerzések valósultak meg, és a
projekt befejezéséig is kizárólag további egyszerűsített (köz)beszerzési eljárások történnek, ezért a
szerződés  „I.  A  szerződés  tárgya”  pontjában  rögzített  tevékenységek  nem  valósulnak  meg,  a
szerződés nem teljesíthető, és a megbízási díj megfizetése nem releváns. Előleg, ill. részösszegek
fizetése sem történt.

A szerződő feleknek nem áll  fenn tartozása egymással  szemben, így a két fél  a megbízási
szerződés  közös  megegyezéssel  történő  megszüntetésére  tett  javaslatot,  s  egyeztették  a
megszüntető módosítás tervezetét.

A fentiek alapján a felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó biztosítása, ill.  közbeszerzési
eljárás  lebonyolítása  tárgyban  a  798/2016.  (XII.15.)  KGY  határozat  nyomán  létrejött
szerződés megszüntetése javasolt a szerződő felek közös megegyezése alapján.

A megszüntetésnek költségvonzata nincs, a kötelezettségvállalás a 2020. évi költségvetésben nem
került tervezésre, a projekt költségvetésében pedig átcsoportosítása van folyamatban.

Határozat mellékletek:
1.sz.: megszüntető megállapodás tervezet
Előterjesztés melléklete
1.sz.: 798/2016. (XII.15.) határozat
2.sz. : megbízási szerződés és 1. módosítása

Bizottsági vélemények:  jelen előterjesztést a  pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bi-
zottság és az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság a 2020.07.09-ei ülésén tárgyalta. A pénz-
ügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság tagjai 8 igen szavazattal a határozati javaslat
elfogadását javasolták a közgyűlésnek. Az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság az előterjesz-
tést 7 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak nyilvánította.



A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a közgyűlés elé:

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

…../2020. (VI.30.) határozata

a TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001 DUNA-MUNKA-TOP projektben közbeszerzési
tanácsadói tevékenységre kötött megbízási szerződés megszüntetéséről és a

798/2016. (XII.15.) határozat hatályon kívül helyezéséről

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jelen határozatával  a

TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001 DUNA-MUNKA-TOP  project megvalósítása kapcsán

“a  TOP-6.8.2-15  kódszámú  „DUNA-MUNKA-TOP”  című  projekt  vonatkozásában

felelős  akkreditált  közbeszerzési  szaktanácsadói  tevékenység  ellátására  vonatkozó

árajánlatok  elbírálására  és  árajánlatok  ismételt  bekérésére”  vonatkozóan  hozott

798/2016. (XII.15.) határozatát hatályon kívül helyezi.

2.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a  „TOP-6.8.2-15-DU1-

2016-00001 azonosítószámú „DUNA-MUNKA-TOP Helyi foglalkoztatási együttműködések

a megyei jogú város területén és várostérségében” tárgyú projekt kapcsán lefolytatandó

közbeszerzési  eljáráshoz a  felelős  akkreditált  közbeszerzési  szaktanácsadó(k)

biztosítása a  szükséges  számban,  a  felmerülő  közbeszerzési  eljárás lebonyolítása

teljes  körűen,  továbbá  az  ajánlattételi  felhívásban  rögzített  egyéb  feladatok  ellátása”

tárgyában az Ész-Ker Kft. -vel (jogutód: Ész-Ker Zrt,  WIT Zrt.) 2017.01.16-án megkötött,

2017.11.15-én módosított  megbízási  szerződés  közös  megegyezéssel  történő

megszüntetéséhez hozzájárul,  s egyben  felhatalmazza a polgármestert  a határozat

1.sz. mellékletét képező megszüntető megállapodás aláírására.

Felelős:

- a határozat végrehajtásáért: 
a polgármester

- a határozat végrehajtásában, előkészítésében való közreműködésért: 
a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

- a határozat közléséért: 
a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő: -  szerződések  megszüntetése  közös  megegyezéssel  szerződések
megkötésére: 2020.07.31.
- a határozat közlésére: 2020.07.17.

Dunaújváros, 2020. június 30.

             
Tóth Kálmán s. k.

pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési
bizottság

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

elnöke



a …/2020. (VI. ...) KGY határozat melléklete

Azonosító: KFŐÉP170002

Szerződés megszüntetése közös megegyezéssel

mely létrejött

egyrészről a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata

2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.

képviseli: Pintér Tamás polgármester

adószáma: 15727000-2-07

bankszámla száma: 11736037-15361363-00000000

10029008-00337146-00000055

mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó),

másrészről a WIT Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Budapest, Pasaréti út 122-124. (Mozium Irodaház), B épület 3. emelet

képviseli Kárpáti Péter vezérigazgató 
cgj.: 01-10-049409 
adószám: 26087937-2-41
bankszámla száma: 12100011-10206104-00000000

mint  Megbízott ( a továbbiakban: Megbízott), együtt: Szerződő felek között az alulírott helyen
és napon, az alábbi feltételekkel:

I. ELŐZMÉNYEK 

Felek előzményként rögzítik, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és
Megrendelő  jogelődje,  az  Ész-Ker  Kft.  (1026  Budapest,  Pasaréti  út  83.)  között
2017.01.16-án megbízási  szerződés jött  létre,  melynek tárgya „a  TOP-6.8.2-15-DU1-
2016-00001  azonosítószámú  „DUNA-MUNKA-TOP  Helyi  foglalkoztatási
együttműködések  a  megyei  jogú  város  területén  és  várostérségében”  tárgyú projekt
kapcsán lefolytatandó közbeszerzési eljáráshoz a felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó(k)  biztosítása a  szükséges  számban,  a  felmerülő  közbeszerzési
eljárás lebonyolítása teljes körűen, továbbá az ajánlattételi felhívásban rögzített egyéb
feladatok  ellátása”  a  798/2016.  (XII.15.)  közgyűlési  határozatban  foglaltak  szerint
(továbbiakban: megbízási szerződés).

1. Felek rögzítik, hogy a fent megjelölt megbízási szerződést egy alkalommal módosították:
a 2017.11.15-én kelt 1. sz. módosításban Felek rögzítették, hogy az Ész-Ker Kft. helyett
2017.10.01. napjától az Ész-Ker Zrt. mint jogutód végzi a szolgáltatást.  

2. Felek  rögzítik,  hogy  Megbízott  adataiban  változás  következett  be  2019.  október  1.
napjával,  valamint 2019. november 1. napjával. Ennek megfelelően székhelye a 1026
Budapest,  Pasaréti  út  83.  címről  1026  Budapest,  Pasaréti  út  122-124.  (Mozium
Irodaház),  B  épület  3.  emelet  címre  változott,  Megbízott  neve  pedig  „Ész-Ker”
Zártkörűen Működő Részvénytársaságról WIT Zártkörűen Működő Részvénytársaságra
(rövidített  név:  WIT Zrt.)  módosult.  Megbízott  Megbízottat  a  fenti  adatai  változásáról
2019. október 4. napján és 2019. november 6. napján ajánlott levélben tájékoztatta.

3. Felek  rögzítik,  hogy  Megbízó  képviseletére  jogosult  személy  Cserna  Gábor
polgármester helyett 2019. 10.13. napjától Pintér Tamás polgármester.



II. A SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE

4. Felek  jelen  okiratban  megállapodnak  abban,  hogy  a  megbízási  szerződést  közös
megegyezéssel megszüntetik.

5. Megbízó tájékoztatja Megbízottat,  hogy a fent megjelölt  projekt megvalósítása (2016.
szeptember  1 -  2020.  december  31.)  során a hatályos közbeszerzési  értékhatárokat
figyelembe  véve  közbeszerzési  eljárás  nem  zajlott  le,  csak  egyszerűsített
közbeszerzések  valósultak  meg,  és  a  projekt  befejezéséig  is  kizárólag  további
egyszerűsített  közbeszerzési  eljárások  történnek,  ezért  a  szerződés  „I.  A  szerződés
tárgya” pontjában rögzített tevékenységek ellátására Megbízó nem adott utasítást.

6. Felek  kijelentik,  hogy  az  1.  pontban  meghatározott  megbízási  szerződés  alapján
egymással szemben követelésük semmilyen jogcímen nincsen. 

7. A  jelen  szerződésben  nem  szabályozott  kérdésekben  a  Polgári  Törvénykönyvnek  a
szerződésekre és a vállalkozási szerződésekre vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

8. Az  esetleges  jogviták  rendezését  Felek  egymás  között,  elsődlegesen  közvetlen
tárgyalás  útján  kísérlik  meg.  Ennek  sikertelensége  esetén  a  vita  eldöntésére  a
Megrendelő székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

Szerződő  felek  a  jelen  megállapodást  egészében  és  részleteiben  áttanulmányozták,  azt
értelmezték és megértették és azt, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírják.

Dunaújváros, 2020. ..… Budapest, 2020. ……..

Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata

képv.: Pintér Tamás polgármester
Megbízó

WIT Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

képv.: Kárpáti Péter vezérigazgató
Megbízott

Pénzügyi ellenjegyzés:

_______________________________

_______________________________
    



Előterjesztés 1. melléklete

K I V O N A T

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
2016. december 15-ei nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
798/  2016. (XII.15.) határozata  

a TOP-6.8.2-15 kódszámú „DUNA-MUNKA-TOP” című projekt vonatkozásában felelős
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység ellátására vonatkozó árajánlatok

elbírálására és árajánlatok ismételt bekérésére

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 703/2016. (XI.17.) határozata alapján a  TOP-
6.8.2-15  azonosítószámú  „Helyi  foglalkoztatási  együttműködések  a  megyei  jogú  város
területén  és  várostérségében”  tárgyú  projekt  vonatkozásában  felelős  akkreditált
közbeszerzési  szaktanácsadói  feladatok  ellátására  kiküldött  ajánlatkérésekre  beérkezett
ajánlatok  alapján  a  határidőre  beérkezett  ajánlatok  alapján  az  Ész-Ker  Kft-t  (1026
Budapest,  Pasaréti  út  83.),  mint  a legkedvezőbb érvényes ajánlatot  benyújtó gazdasági
szervezetet nyilvánítja nyertes ajánlattevőnek.
A tevékenység ellátására benyújtott ajánlat összege nettó 1 000 000,- Ft + ÁFA, azaz nettó
egymillió forint + ÁFA, bruttó 1 270 000,-Ft, azaz egymilió-kettőszázhetvenezer forint. 

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  hozzájárul  ahhoz,  hogy  az  1.  pontban
megnevezett feladat végrehajtásához szükséges forrást Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata  TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001  „DUNA-MUNKA-TOP”  projektjének
költségvetése terhére biztosítsa.

Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
                       a polgármester
                     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                       a városfejlesztési igazgató
                     - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:

                   a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő: folyamatos

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  jelen
határozat 2. pontjának figyelembevételével előkészített szerződést írja alá.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
 a polgármester

          - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
 a városfejlesztési igazgató

Határidő: 2016. december 29.
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