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Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

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

című projekt egyéb szakértői szolgáltatásként 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 projekt  egyéb szakértői szolgáltatásként  tervezett feladatok ellátására
vonatkozó megbízási szerződés megkötésére irányul.

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

Iktatószám: 3515-18/2020

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 „Helyi identitás és kohézió erősítése Dunaújvárosban”

című projekt című projekt egyéb szakértői szolgáltatásként 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:

Partnerségi együttműködések kialakítása: együttműködő partnerek bevonása, közös együtt
gondolkodás  a  projekt  eseményei  és  eredményei  kapcsán.  Negyedévente  történő  találkozó
szervezése, összesen 14 alkalommal.

Intézményi  ágazati  együttműködések  kialakítása:  Intézményi  együttműködő  partnerek
bevonása,  közös  együtt  gondolkodás  a  projekt  eseményei  és  eredményei  kapcsán.
Negyedévente találkozó szervezése, összesen 14 alkalommal.

Célterület  közösségi  tevékenységi  történetének  feltárása:  Együttműködési  megállapodások
kialakítása és megkötése a Cselekvési tervben meghatározott területekre és eseményekhez.

„Közösségi tevékenységek feltárása” tanulmány készítése.

Helyi  nyilvánosság fórumainak fejlesztése: Honlap készítésében szakmai részvétel a tartalmi
elemek meghatározása során. 

Facebook és Instagram oldalak létrehozása során szakmai részvétel a tartalmi elemek és a
kampányterv meghatározásában.

Technikum  célterület  esetén közösségi  app  létrehozása  során  szakmai  részvétel  a  tartalmi
elemek meghatározásában.

A  projekt  eredményeinek  és  előrehaladásának  ismertetését  célzó  részvételi  fórumok
szervezése, levezetése, összesen 10 alkalommal célterületenként.

A  feladatok  ellátásában  civil  szereplők  bevonása  tervezett,  a  civil  szereplők  koordinálása,
likviditási  szempontból  történő  rugalmas  szerződéskezelése,  az  érintett  szereplőkkel  tartó
folyamatos kapcsolattartás gyors és folyamatos feladatellátást igényel.

A fenti feladatok ellátására a DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt-t javasoljuk
kijelölni az alábbiak alapján:

A pályázati  feltételek  értelmében a Vasmű u.  41.  Irodaház Kft  árajánlatokat  kért  be  a fent
nevezet  feladatok ellátásával  járó  költségek  piaci  árának  alátámasztására.  Az  eljárás
eredménye igazolja, hogy a DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. kedvezőbb áron
látja  el  az  érintett  feladatot  a  piaci  gazdasági  szereplőknél.   A  DV  N  Dunaújvárosi



Városfejlesztési Nonprofit Zrt által megadott bruttó ajánlati  ár mindösszesen 7 050 000 Ft az
alábbi bontásban:

Megnevezés Ajánlati ár (bruttó)
Partnerségi együttműködések kialakítása                2 450 000 Ft 
Intézményi ágazati együttműködések kialakítása                2 450 000 Ft 
Célterület közösségi tevékenységi történetének feltárása                1 150 000 Ft 
Helyi nyilvánosság fórumainak fejlesztése                1 000 000 Ft 
Összesen                7 050 000 Ft 

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

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. sz. melléklet: Megbízási szerződés  tervezete
2. sz. 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. projekt vonatkozásában a
projekt egyéb szakértői szolgáltatásként 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.  projekt  megvalósítása  érdekében  a  projekt  egyéb  szakértői
szolgáltatásként  tervezett  feladatainak  ellátására  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  a  DV  N  Dunaújvárosi  Városfejlesztési  Nonprofit  Zrt-vel  megbízási
szerződést kössön, mely összesen bruttó 7 050 000,- 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  DVN  Dunaújvárosi  Városfejlesztési
Nonprofit Zrt-vel történő megbízási szerződés aláírására. 

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












	HATÁROZATI JAVASLAT

