
Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2020. 08. 04.

Javaslat KEHOP-1.2.1-18-2019-00254 „Élhető éghajlatért – helyi klímastratégia és szemléletformálás
Dunaújvárosban” című projekt beszerzési eljárásához a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. kijelölésére 

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

El  őkészítő:  Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető
Szántó Krisztina környezetvédelmi ügyintéző

Meghívott: -

Véleményező bizottságok:
Pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság           2020. 08. 04.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi bizottság           2020. 08. 04.

A napirendi pont rövid tartalma: Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program KEHOP-1.2.1-18-
2019-00254 „Élhető éghajlatért – helyi klímastratégia és szemléletformálás Dunaújvárosban”  című projekt
megvalósításához  szükséges  rendezvények  szervezéséhez  valamint  kommunikációs  szolgáltatások
ellátásához  a  pályázati  feltételeknek  megfelelően  szükséges  a  beszerzési  eljárás  lefolytatása.  A forrás
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  a  2020.  évi  költségvetéséről  és
végrehajtásának szabályairól szóló  5/2020. (II.14.) számú önkormányzati rendelete,  5. melléklet,  KEHOP-
1.2.1-18-2019-00254 „Élhető éghajlatért – helyi klímastratégia és szemléletformálás Dunaújvárosban” / 3.
dologi kiadások újonnan létrehozott előirányzat soron rendelkezésre áll.

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

Iktatószám: 24067-11/2020.

Ügyintéző neve: Szántó Krisztina Ügyintéző telefonszáma: 25/544-139
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása: 

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatra 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.

Törvényességi észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van: 

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:      egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés
Egyéb megjegyzések:



Javaslat
KEHOP-1.2.1-18-2019-00254 „Élhető éghajlatért – helyi klímastratégia és szemléletformálás

Dunaújvárosban” című projekt beszerzési eljárásához a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.
kijelölésére

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata KEHOP-1.2.1-18-2019-00254 azonosítószámú
„Élhető  éghajlatért  –  helyi  klímastratégia  és  szemléletformálás  Dunaújvárosban”  c.
támogatási  kérelme,  melyet  Dunaújváros  Felsőoktatásáért  Alapítvánnyal  konzorciumban
nyújtott be,  kedvező elbírálásban részesült.  A projekt megvalósítási  időszaka 2020.08.16-tól
2021.11.16-ig tart.
A  projekt  megvalósítása  során  tervezett  rendezvényszervezési,  valamint  kommunikációs
szolgáltatások ellátására irányuló beszerzési eljárás a pályázati feltételeknek megfelelően történő
lefolytatása érdekében javasoljuk a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.  kijelölését  a beszerzési feladat
elvégzésére  ellenérték  nélkül,  tekintettel  arra,  hogy  a  2020.  szeptember  hónapban  tervezett
rendezvény megvalósításáig rövid határidő áll rendelkezésre. 

A szolgáltatási feladatok költségének fedezetére Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének a 2020. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2020. (II.14.)
számú önkormányzati  rendelete, 5. melléklet,  5.  melléklet  KEHOP-1.2.1-18-2019-00254 „Élhető
éghajlatért  –  helyi  klímastratégia  és  szemléletformálás  Dunaújvárosban” /  3.  dologi  kiadások
újonnan létrehozott előirányzat soron rendelkezésre áll. 

Bizottsági vélemények:
A pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság és az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
az előterjesztést a 2020. augusztus 4-ei ülésén tárgyalja és véleményét szóban ismerteti.

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

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

…../2020. (VIII.04.) határozata
KEHOP-1.2.1-18-2019-00254 „Élhető éghajlatért – helyi klímastratégia és szemléletformálás

Dunaújvárosban” című projekt beszerzési eljárásához a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.
kijelöléséről

1.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése,  Környezeti  és  Energiahatékonysági  Operatív
Program  KEHOP-1.2.1-18-2019-00254 „Élhető  éghajlatért  –  helyi  klímastratégia  és
szemléletformálás Dunaújvárosban”  című projekt megvalósításához szükséges rendezvények
szervezéséhez valamint  kommunikációs szolgáltatások ellátásához árajánlatkérést  rendel  el,
mely vonatkozásában a beszerzési eljárás lefolytatására kijelöli a Vasmű u. 41. Irodaház Kft-t
ellenérték nélkül.
 

2.) Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert,  a határozat  1.
pontjában  meghatározott  feladatokkal  kapcsolatos  további  döntések  meghozatalára  és  az
tárgyban keletkező és azzal összefüggő szükséges dokumentumok aláírására azzal,  hogy a
közgyűlés soron következő rendes ülésén tájékoztatni köteles a közgyűlés tagjait az átruházott
hatáskörben hozott döntésekről, intézkedésekről.

3.) Az  1.  pontban  megnevezett  beszerzési  eljárás  lefolytatása  során  az  árajánlatkérésben
meghatározott feladatok ellátásának fedezete Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének  a  2020.  évi  költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló  5/2020.
(II.14.)  számú  önkormányzati  rendelete  5.  melléklet  KEHOP-1.2.1-18-2019-00254 „Élhető
éghajlatért  – helyi  klímastratégia és szemléletformálás Dunaújvárosban” / 3.  dologi kiadások
újonnan létrehozott előirányzat soron rendelkezésre áll.



Felelős:  - a határozat közléséért: a polgármester
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                 a Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály vezetője

Határidő:  - a határozat közlésére: 2020.08.14.
- a  beszerzési  eljárás  eredménye  által  kijelölt  gazdasági  szereplővel

történő  szerződéskötésre:  a  beszerzési  eljárás  lefolytatását  követő  10
munkanapon belül, legkésőbb 2020. szeptember 10.

Dunaújváros, 2020. augusztus 4.

Tóth Kálmán s.k. Tóth Kálmán s.k.
a pénzügyi, gazdasági és

városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

elnöke
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