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Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Javaslat  a  TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001  azonosítószámú  „Helyi  identitás  és  kohézió
erősítése Dunaújvárosban” c. projektben a helyi nyilvánosság fórumainak fejlesztése
vonatkozásában tervezett feladatok ellátására irányuló szerződés megkötésére

Előadó: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető
Előkészítő: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető

Nagyidai Napsugár településrendezési ügyintéző
Meghívott: -

Véleményező bizottság: Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság 2020.07.14.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2020.07.14.

Az előterjesztés rövid tartalma: 
Az  előterjesztés  a  TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001  „Helyi  identitás  és  kohézió  erősítése
Dunaújvárosban” című projektben a helyi nyilvánosság fórumainak fejlesztése vonatkozásában
tervezett feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés megkötésére irányul.

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

Iktatószám: 3515-19/2020

Ügyintéző neve: Nagyidai Napsugár Ügyintéző telefonszáma: 25/544-182
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: 
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:  
Leadás dátuma: 2020. Ellenőrzés dátuma: 2020.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: 
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: 2020. Ellenőrzés dátuma: 2020.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: 
Leadás dátuma: 2020. Ellenőrzés dátuma: 2020.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Egyéb megjegyzések:



Javaslat 
a TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú „Helyi identitás és kohézió erősítése

Dunaújvárosban” c. projektben a helyi nyilvánosság fórumainak fejlesztése
vonatkozásában tervezett feladatok ellátására irányuló szerződés megkötésére

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 24/2020 (I.23.) határozatával elfogadott Integrált
Területi  Programjában  (továbbiakban:  ITP)  megfogalmazottak  alapján  Dunaújváros  Megyei
Jogú Város Önkormányzatának szándéka a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
(továbbiakban:  TOP)  prioritásaként  a  TOP-6.9.2-16  A  helyi  identitás  és  kohézió  erősítése
címmel megjelent pályázati felhíváson való részvétel.  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a fent nevezett pályázati felhívásra benyújtott
támogatási kérelme kedvező támogatásban részesült. A TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001 „Helyi
identitás és kohézió erősítése Dunaújvárosban” c. projekt tervezett feladatai közé tartoznak az
alábbi tevékenységek:

- Helyi nyilvánosság fórumainak fejlesztése: Korszerű, felhasználóbarát honlap készítése,
az eredmények közzétételéhez, események megjelenítéséhez és közösségi adatbázis
gyűjtéséhez.

- Facebook és Instagram oldalak létrehozása és folyamatos üzemeltetése: fél év kiemelt
bevezető kampány + havi hirdetések összesen 27 hónapon át.

- Technikum célterület esetében közösségi app létrehozása a programok és eredmények
követésére, közösségi kommunikáció megkönnyítésére.

- A  projektben  elért  eredmények  ismertetését,  előrehaladását  és  a  következő  évek
tervezését  célzó  részvételi  fórumok  eredményeinek  online  közzététele,  összesen  10
alkalom célterületenként.

A fenti feladatok ellátására a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. kijelölését javasoljuk.  A feladatok
ellátásával  járó  költségek  piaci  árának  alátámasztása  érdekében  bekért  és  beérkezett
árajánlatok  igazolják,  hogy  a  tevékenységet  a  Vasmű  u.  41.  Irodaház  Kft.  a  piaci  árnál
kedvezőbb áron tudja megvalósítani.  

A  felmerülő  költségek  a  pályázati  támogatás  költségvetésében  az  alábbi  költségsorokon
tervezettek, így azokra a támogatás fedezetet biztosít.

Megnevezés Ajánlati ár (bruttó)
Helyi  nyilvánosság  fórumainak  fejlesztése:  Korszerű,  felhasználóbarát
honlap  készítése,  az  eredmények  közzétételéhez,  események
megjelenítéséhez és közösségi adatbázis gyűjtéséhez.
Facebook és Instagram oldalak létrehozása és folyamatos üzemeltetése:
fél év kiemelt bevezető kampány + havi hirdetések összesen 27 hónapon
át.
Technikum célterület esetében közösségi app létrehozása a programok és
eredmények követésére, közösségi kommunikáció megkönnyítésére.
A projektben elért eredmények ismertetését, előrehaladását és a követke-
ző évek tervezését célzó részvételi fórumok eredményeinek online közzé-
tétele, összesen 10 alkalom célterületenként                17 650 000 Ft 

Előirányzat szinten a költség a 2020. évi költségvetés 5. melléklete 23.4 TOP Programok / 3.
dologi kiadások sorra betervezésre került. 



Bizottsági vélemények:

A  Pénzügyi,  Gazdasági  és Városüzemeltetési  Bizottság és az Ügyrendi,  Igazgatási  és Jogi
Bizottság az előterjesztést 2020. július 14.-i ülésén tárgyalja és véleményét szóban ismerteti. 

Tisztelt Közgyűlés!

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

Mellékletek: 
1. melléklet: Megbízási szerződés tervezet
2. melléklet: Jegyzőkönyv beérkezett ajánlatokról



HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

………/….(…). számú határozata
a TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú

„Helyi identitás és kohézió erősítése Dunaújvárosban” c. projektben a helyi nyilvánosság
fórumainak fejlesztése vonatkozásában tervezett feladatok ellátására irányuló szerződés

megkötéséről

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a
TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú „Helyi identitás és kohézió erősítése
Dunaújvárosban” c.  projektben  a  helyi  nyilvánosság  fórumainak  fejlesztése
vonatkozásában  tervezett  feladatok  ellátására  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata a Vasmű u. 41. Irodaház Kft-vel megbízási szerződést kössön, mely
összesen bruttó 17 650 000,- Ft megbízási díjat rögzít. 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul  ahhoz, hogy
jelen határozat 1. pontjában megjelölt megbízási díjra Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata  2020.  évi  költségvetéséről  és  annak  végrehajtásáról  szóló  5/2020
(II.14.) rendelet 5. melléklete 23.4 TOP Programok / 3. dologi kiadások sora előirányzata
fedezetet biztosítson.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert a
határozat  közlésére,  továbbá  felhatalmazza  a  jelen  határozat  1.  pontjában  megjelölt
gazdasági  szereplővel  vállalkozási  szerződés  megkötésére  a  megnevezett  feladatok
ellátására érdekében. 

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:

a polgármester

- a határozat végrehajtásában történő közreműködésért

a Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály vezetője

Határidő:   - a határozat közlésére: 2020. július 24.

      - a szerződés aláírására: 2020. július 31.

Dunaújváros, 2020. július 16.

Tóth Kálmán Tóth Kálmán
Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi, Igazgatási és

Városüzemeltetési Bizottság elnöke Jogi Bizottság elnöke
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