
Fedőlap

Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat a TOP-6.3.2-15-DU1-2016-0001 „Zöld Város Kialakítása” c. projekthez
kapcsolódó szemléletformáló programok kidolgozására és 5 db közösségi fórum

megtartására kötött szerződés 4. számú módosítására

El  őadó:   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
El  őkészítő:   Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető

Héring Regina ügyintéző

Véleményez  ő bizottság:  
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2021.01.

A napirendi pont rövid tartalma: 
Javaslat a TOP-6.3.2-15-DU1-2016-0001 „Zöld Város Kialakítása” c. projekthez kapcsolódó 
szemléletformáló programok kidolgozására és 5 db közösségi fórum megtartására kötött 
szerződés 4. számú módosítására.

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

Iktatószám: 240-2/2020

Ügyintéző neve: Héring Regina Ügyintéző telefonszáma: 25/544-366
Ügyintéző aláírása: Héring Regina s.k. Osztályvezető aláírása: Szabó Imre s.k.

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

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné Pintér Mónika s.k.
Leadás dátuma: 2021.01.14. Ellenőrzés dátuma: 2021.01.14.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: dr. Petánszki Lajos d.k.
Leadás dátuma: 2021.01.14. Ellenőrzés dátuma: 2021.01.14.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:



Javaslat 
a TOP-6.3.2-15-DU1-2016-0001 „Zöld Város Kialakítása” c. projekthez kapcsolódó

szemléletformáló programok kidolgozására és 5 db közösségi fórum megtartására
kötött szerződés 4. számú módosítására

Tisztelt Pintér Tamás Polgármester Úr!

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  a  TOP-6.3.2-15-DU1-2016-00001
azonosítószámú „Zöld város kialakítása” című projekthez kapcsolódó „SOFT” tevékenységek
keretén  belül  „Az  energiatudatosság  és  környezettudatosság  erősítését  szolgáló
szemléletformáló  programok”  címmel  szemléletformáló  programok  kidolgozása  és  5  db
közösségi fórum megtartása érdekében 2018. 07.04-én megbízási szerződést kötött a DVG
Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zrt-vel.  A  szerződés  az  alábbi  két  feladatkörben  rögzíti  a
megbízási feladatot:
Szemléletformáló program kidolgozása
Tájékoztató fórum megtartása 5 alkalommal

A szerződésben  rögzített  feladatok  közül  a  második  tevékenység  –  Tájékoztató  fórum
megtartása 5  alkalommal  –  megvalósítása időben elhúzódott,  melynek oka a  projektben
tervezett beruházás, a Dózsa Mozicentrum felújításának elhúzódása volt.
A  feladat  tényleges  és  szerződésben  rögzített  teljesítési  időpontjának  összhangjának
megteremtése  érdekében  a  szerződés  két  ízben,  első  ízben  2019.05.17-én,  második
alkalommal 2019.08.21-én, harmadik alkalommal pedig 2020.11.30-án módosításra került.
A harmadik szerződésmódosítás a Tájékoztató fórum megtartásának teljesítési határidejét
2020.12.31-i dátumra módosítja 2020.08.31. helyett.
A feladat ellátására azonban a pandémia okozta helyzet miatt  a rögzített  határidőre nem
kerülhetett sor.

Tekintettel arra, hogy a szerződésben rögzített feladat elvégzése a projektben tervezett és
szükséges  tevékenység,  jelen  előterjesztési  javaslat  a  szerződés  ismételt  módosítására
irányul,  mely  a  második  feladat  elvégzésének  határidejét  2021.  április  30-ára,  a  projekt
meghosszabbított  záró dátumára módosítja,  mely időpontig – a COVID-19 okán kialakult
korlátozások feloldása esetén – a vállalt tevékenységek elvégezhetőek.

A fentiek alapján kérem Tisztelt Bizottságot, hogy szíveskedjen az előterjesztés mellékletét
képező  megbízási  szerződés  módosításának  tervezetét  véleményezni,  és  polgármesteri
aláírásra javasolni.

Dunaújváros, 2021. január 05.

Tisztelettel:

Szabó Imre 
osztályvezető

MELLÉKLETEK: 
1. SZ. MELLÉKLET: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS TERVEZET

2. SZ. MELLÉKLET: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS ÉS KORÁBBI MÓDOSÍTÁSAI



Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

…  ../2021. (…..) határozata   
 a TOP-6.3.2-15-DU1-2016-00001 „Zöld Város Kialakítása” c. projekthez kapcsolódó
szemléletformáló programok kidolgozására és 5 db közösségi fórum megtartására

kötött szerződés 4. számú 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 TOP-6.3.2-15-
DU1-2016-0001 azonosítószámú „Zöld Város Kialakítása” projekthez kapcsolódó 
„SOFT” tevékenységek keretén belül „Az energiatudatosság és környezettudatosság 
erősítését szolgáló szemléletformáló programok” címmel szemléletformáló programok
kidolgozása és 5 db közösségi fórum megtartása tárgyú, DVG Zrt.-vel kötött 
megbízási szerződés 4. számú módosítás hozzá benyújtott tervezetét elfogadja, a 
szerződés megkötéséhez hozzájárul.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere felkéri a Főépítészi, Építésügyi és
Környezetvédelmi  Osztály  vezetőjét,  hogy  az  1.  pontban  megnevezett  megbízási
szerződés 4.számú módosítását terjessze be aláírásra.  
 
Felelős:

- a határozat végrehajtásáért:
a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő: 2021. január 30.

Dunaújváros, 2020. január 

  

Pintér Tamás
polgármester

    
Kapják  :  

DMJV PH Közgyűlési Osztály
DMJV PH Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály
DMJV Költségvetési és Pénzügyi Osztály
Irattár   








