
Fedőlap

Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat a KEHOP-5.4.1-16-2016-00467 "Egyetlen Föld - az élő bolygónk" c.
projekt keretében tájékoztató kiadványok elkészítésére irányuló szerződés

1.sz. módosítására

Előadó: Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető
Előkészítő: Bozóné Kovács Bettina pályázati koordinációs ügyintéző

Véleményez  ő bizottságok:  
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2021.02.18

   A előterjesztés rövid tartalma:   Az előterjesztés a KEHOP-5.4.1-16-2016-00467 "Egyetlen
Föld  -  az  élő  bolygónk"  c.  projekthez  kapcsolódó  színes  tájékoztató  kiadványok
elkészítésére létrejött  szerződés  módosítására  irányul.  A  szerződésmódosítás  csak  a
teljesítési határidőt érinti, pénzügyi vonatkozása nincs. 

Az előterjesztés előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Főépítészi, Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály

Iktatószám: 4265-2 /2021

Ügyintéző neve: Bozóné Kovács Bettina Ügyintéző telefonszáma:25/544-304
Ügyintéző aláírása: s.k. Bozóné K. Bettina Osztályvezető aláírása: s.k. Szabó Imre

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: (Betegség miatt távol)
Leadás dátuma: 2021. Ellenőrzés dátuma: 2021.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné Pintér Mónika
Leadás dátuma: 2021. 02.05. Ellenőrzés dátuma: 2021.02.05
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Molnár Attila
Leadás dátuma: 2021.02.05 Ellenőrzés dátuma: 2021.02.05
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Egyéb megjegyzések:



DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA
Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály
2401 Dunaújváros, Városháza tér 1.
Telefon: (25) 412-211/182, 317, 335
E-mail:   foep@dunaujvaros.hu                                                                                                

Iktatószám: 4265-2/2021

Ügyintéző: Bozóné Kovács Bettina

TÁRGY:   Javaslat a KEHOP-5.4.1-16-2016-00467 "Egyetlen Föld - az élő bolygónk" 
c. projekt keretében tájékoztató kiadványok elkészítésére irányuló szerződés 1.sz. 
módosítására

Tisztelt Pintér Tamás Polgármester Úr!
Tisztelt Közgyűlés!
Tisztelt Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság!

Az Önkormányzat a KEHOP-5.4.1 „Szemléletformálási programok” c. pályázati felhívásra
beadott  "Egyetlen  Föld  -  az  élő  bolygónk"  c.  projekt  megvalósítására  összesen
2.391.410,- Ft támogatást nyert.
A  tevékenység  a  Dunaújváros  Felsőoktatásáért  Alapítvánnyal  alakított  konzorciumban
valósul meg, konzorciumi szinten a projekt összköltsége 4.994.607, Ft.
A Támogatási Szerződés 2020.04.16-én hatályba lépett.

A támogatási szerződés egy alkalommal módosításra került 2020.12.03-ával:
A  szerződés,  az  ütemterv  módosítás  és  a  koronavírus  generálta  veszélyhelyzet  okán  a
projekt  kezdő  és  befejező  időpontja  is  megváltozott.  A  projektidőszak  2020.04.16-
2022.04.15-re módosult.

A KEHOP-5.4.1-16-2016-00467 azonosító számú projekt célja a civil szféra, az oktatási
szektor és a tudományos szféra együttműködésének eredményeként a legszélesebb körben
tudatosítani  a  fenntarthatóság  értékrendjét,  ismertté  tenni  az  energiatudatos  fogyasztási
alternatívákat  és  a  jelenlegi  fogyasztási  szokások  környezeti  hatásait  információs,
szemléletformáló  programsorozatok,  kampányok,  képzések,  közösségi  együttműködések
révén.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 990/2020 (XI.24) PM határozata alapján a
projekthez kapcsolódóan, 2 hónapos időszakban, a tájékoztató napokon elhangzó témákról
készülnek  színes  tájékoztató  kiadványok,  mely  feladat  elvégzésére  Dunaújváros  Megyei
Jogú Város Önkormányzata az Atlantis  Child  Trainer  Kft.-vel  kötött  1.  számú melléklet  -
eredeti szerződést, melynek tárgya a következő: 

- A  nyomdai  kiadványok  beszerzése  mérete  A5,  32  belső  oldallal,  puha  fedéllel,
megvalósíthatósági tanulmány szerinti tartalommal, 200 példányban.

- A teljesítés határideje: 2021.01.31.

Az érintett szerződésben rögzített teljesítési határidő hosszabbítása szükséges, amelyet a
megbízott  a  2021.01.26-án  kelt  2.  számú melléklet  emailjében  jelzett  az  alábbi  indokok
alapján: 
A hatályos ütemtervvel szükséges harmonizálni a feladat határidejét. A pandémiás helyzet
miatt módosított ütemterv szerint mindhárom alkalommal személyes jelenléttel: 2021. 09. HÓ
- 11. HÓ időszakban tartják meg a tájékoztató előadásokat a szakemberek, amennyiben a
helyzet megengedi. A tájékoztató kiadvány tartalma az előadások anyagaiból készül, ezért
csak utólagosan, az előadások véglegesítése után lehet őket elkészíteni.

mailto:foep@pmh.dunanet.hu


A javasolt új teljesítési határidő ennek okán: 2021.12.15.

A szerződés módosítására irányuló előterjesztés kizárólag a teljesítési határidőre vonatkozik,
más  pontokban  változatlanul  hagyja.  A  szerződés  módosításának  tervezete  a  határozati
javaslat mellékletét képezi.

Az előterjesztést az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság tárgyalja.

Kérem,  hogy  a  mellékelt  polgármesteri  határozatot,  valamint  a  szerződéstervezetet
véleményezni szíveskedjenek.

Dunaújváros, 2021. február 

Tisztelettel:

Szabó Imre
           osztályvezető

ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETEK: 
MELLÉKLET: Eredeti megbízási szerződés
MELLÉKLET: Megbízott levele teljesítési határidő módosítására

HATÁROZAT MELLÉKLET
Határozati javaslat szövegében: 1. számú módosítási tervezet



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
…  ../2021. (II.11.) határozata   

a KEHOP-5.4.1-16-2016-00467 "Egyetlen Föld - az élő bolygónk" c. projekt
keretében tájékoztató kiadványok elkészítésére irányuló szerződés 1.sz.

módosításáról

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  –  a  katasztrófavédelemről  és  a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdése szerint – a képviselő-testület hatáskörében az alábbi döntést
hozta:

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  úgy határoz,  hogy  a KEHOP-
5.4.1-16-2016-00467 "Egyetlen Föld - az élő bolygónk" c.  projekthez kapcsolódó
színes tájékoztató kiadványok beszerzése tárgyú, az Atlantis Child Trainer Kft. –vel
megkötött szerződés határidejét módosítja, a határozati javaslat mellékletét képező
megbízási  szerződés  1.  számú  módosítási  tervezetét  elfogadja  és  hozzájárul  a
szerződés megkötéséhez.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere felkéri a Főépítészi, Építésügyi és
Környezetvédelmi  Osztály  vezetőjét,  hogy  az  1.  pontban  megnevezett  megbízási
szerződés 1.számú módosítását terjessze be aláírásra.

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: a polgármester

- a kötelezettségvállalás teljesítésében történő közreműködésért: 
a Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály vezetője

Határid  ő  :    - a szerződés módosítására: 2021.03.01.
- a határozat közlésére: 2021.02.26.

   Pintér Tamás
   polgármester
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