
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2020. szeptember 17.

Javaslat  a  CityRocks  Kft-vel  zenei  flashmob  lebonyolítása  érdekében  kötött
szerződés módosítására

Előadók: az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető
Bokor Zsuzsanna intézményigazgatási vezető ügyintéző

Meghívott: Gajda Ferenc, ügyvezető Cityrocks Kft.

Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 2020. 09.08.
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2020. 09.09.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2020. 09.09.
A     napirendi     pont     rövid     tartalma:   A  Cityrocks  Kt-vel  kötött  szerződés  értelmében
„Cityrocks 2020 – Dunaújváros” címmel zenei flashmob lebonyolítására került volna sor
2020.  július 25-én a Szalki-szigeten,  a  rendezvényt a járvány miatt   2021.  májusában
tervezzük megtartani. A vállalkozói díj első részlete kifizetésre került, a többit javasoljuk a
2021. évi költségvetésben áthúzódó tételként kezelni.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási 
Osztály

Iktatószám: 12134-10/2020.

Ügyintéző neve: Bokor Zsuzsanna sk. Ügyintéző telefonszáma: 25/544-151
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása: Molnár-Osztrocska Diána sk.

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

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: Salamonné Pintér Mónika
2020.09.04. Benkovics Kornélia sk. Észrevétel nincs
II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:            Dr. Petánszki Lajos sk.
Leadás dátuma: 2020. szeptember  4.                  Ellenőrzés dátuma:2020.szeptember 4.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: -

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések:
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JAVASLAT 

a CityRocks Kft-vel zenei flashmob lebonyolítása érdekében kötött szerződés
módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a 193/2020.(II.28.) határozattal döntött a
„Cityrocks  2020 -  Dunaújváros” zenei  flashmob megrendezéséről  és  támogatásáról.  A
határozat alapján megkötött vállalkozói szerződés 1. pontja értelmében a rendezvényre a
Szalki-szigeten  került  volna  sor,  2020.  július  25-én  (esőnap  2020.augusztus  1.)  A
vállalkozói díj 8.000.000 Ft + áfa.

A COVID-19 járvány miatt a rendezvényt a tervezett időpontban nem lehetett megtartani,
az új időpont 2021. május 14-e, esőnap 2021. május 22.

A szerződésben módosítani  kell  a  vállalkozó általi  teljesítés (3.  pont)  és vállalkozó díj
ütemezését  (7.pont),  továbbá  a  10.  pontban  a  szerződés  felmondásával  kapcsolatos
határidőket.

A vállalkozó általi teljesítés I. szakasza lezárult, erről lásd az alábbi linket:

http://cityrocks.hu/blog/elindult-a-jelentkezes-magyarorszag-legnagyobb-rockzenekaraba-
181?fbclid=IwAR2RJiQvJ-
ob2C4PuUHM40bsg21pqFEUJ1pLkOXPt5vmkUWRw5LN1_EEMoU

Az I. részszámla 3.000.000,- Ft + áfa összegben kifizetésre került. 

A  vállalkozói  szerződés  4.  pontja  tartalmazza  a  megrendelőt  terhelő  nem  pénzbeli
feladatokat  (rendezvény  helyszínének  rendelkezésre  bocsátása;  helyszíni  munkák:
tisztaság,  biztonság,  szállás  biztosítása  a  rendezők,  fellépők  részére  stb.)  Javasoljuk,
hogy ez a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. feladata legyen, és a velük megkötendő
jövő évi feladatellátási szerződésbe kerüljön be. 

Javasoljuk, hogy a szerződés szerinti II. és III. ütemre fizetendő összesen 5 M Ft + áfa
vállalkozói díj áthúzódó tételként kerüljön beépítésre a 2021. évi költségvetési rendeletbe.

Az előterjesztés melléklete a hatályos szerződés.

A határozat-tervezet 1. számú melléklete a vállalkozó szerződés 1. számú módosítása, a
2.  számú  melléklet  pedig  a  módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt  vállalkozói
szerződés.

Az előterjesztést az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság a szeptember 8-
ai  ülésén tárgyalta  és 7 igen,  egyhangú szavazattal  a  határozati  javaslatot  közgyűlési
elfogadásra ajánlja, az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság a szeptember 9-ei ülésén 4
igen, egyhangú szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta az előterjesztést. A
pénzügyi,  gazdasági  és városüzemeltetési  bizottság  a  szeptember 9-ei  ülésén 7  igen,
egyhangú szavazattal a határozati javaslatot közgyűlési elfogadásra ajánlotta.

+A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:
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HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
…  /2020. (IX.17.) határozata   

a CityRocks Kft-vel zenei flashmob lebonyolítása érdekében kötött szerződés
módosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a CityRocks Kft-vel zenei
flashmob  lebonyolítása  érdekében  kötött  szerződést   -  a  rendezvény  időpontjának
megváltozása  miatt  -  a  határozat  1.  számú  melléklete  szerint  módosítja,  egyúttal
felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződésmódosítást és a határozat 2. melléklete
szerinti, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt vállalkozói szerződést írja alá.

       Felelős:        - a határozat végrehajtásáért: 
                                a polgármester
                             -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

           a humán szolgáltatási osztály vezetője
       Határidő:     2020. szeptember 29.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése rögzíti,  hogy az 1.pont
szerint szerződés alapján a vállalkozói díj I. részlete, azaz 3.000.000,- Ft+áfa kifizetésre
került.  Az  önkormányzat  2020.  évi  költségvetési  rendelete  5.  melléklet  9.  Kulturális,
oktatási és ifjúsági feladatok sor Dologi kiadások rovatán az e célra betervezett összeg
fennmaradó  részét,  azaz  5.000.000,-  Ft+áfát  a  2021.  évi  költségvetési  rendelet
előkészítése során áthúzódó tételként kell figyelembe venni.
         Felelős:        - a költségvetés előkészítéséért:

         a jegyző
       - a költségvetés előkészítésében való közreműködésért:
         a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

        Határidő:      a 2021. évi költségvetés előkészítésének időpontja

Dunaújváros, 2020. szeptember 17.

                                         
Szántó Péter s.k.

oktatási, kulturális és társadalmi
kapcsolati bizottság elnöke

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

bizottság elnöke

 Tóth Kálmán sk.
a pénzügyi, gazdasági és 

városüzemeltetési bizottság elnöke

3


	HATÁROZATI JAVASLAT
	Határidő: a 2021. évi költségvetés előkészítésének időpontja
	városüzemeltetési bizottság elnöke


