
Fedőlap
Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat  a  CityRocks  Kft-vel  zenei  flashmob  lebonyolítása  érdekében  kötött  vállalkozási
szerződés 2. számú módosítására

Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető
Bokor Zsuzsanna, kulturális ügyintéző

Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság
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 járvány miatt 2020. szeptemberében felek 2021. májusára tették át rendezvényt. További
időpont-módosítás szükséges, a rendezvény javasolt új időpontja: augusztus 21.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 7479-2/2021
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 felülvizsgálatra 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: 

Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: 

Észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos sk.

Leadás dátuma: 2021. március 9. Ellenőrzés dátuma: 2021. március 10.

Törvényességi észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

Egyéb megjegyzések:



Ikt. sz.: 7479-2/2021      Tárgy: CITYROCKS szerződés módosítása

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 
Pintér Tamás polgármester úr részére

Helyben

Tisztelt Polgármester Úr!

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. A vállalkozói díj 8.000.000 Ft + áfa.

A COVID-19 járvány miatt a rendezvényt a tervezett időpontban nem lehetett megtartani, ezért a
rendezőkkel  történt  egyeztetést  követően,  a  329/2020.(IX.17.)  határozata  alapján  Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  2021.  május  14-ei  időpont  mellett  döntött,  és  módosította  a
vállalkozási szerződést.  (Az egységes szerkezetű, módosított szerződés az 1. számú melléklet)

A járványhelyzet nem teszi lehetővé a rendezvény megtartását a módosított időpontban sem, a
szervezők  javaslatát  az  új  időpontra,  az  egyéb  teendők  ütemezésére  a  2.  számú  melléklet
tartalmazza. A javasolt új időpont: 2021. augusztus 21., esőnap: 2021. szeptember 4.

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

A vállalkozó általi teljesítés I. szakasza lezárult, az I. részszámla 3.000.000,- Ft + áfa összegben
2020. évben kifizetésre került. 

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

Tisztelt  Polgármester  Úr  kérem,  hogy  szíveskedjen  a  szerződés  módosításáról  szóló,
csatolt polgármesteri határozatot aláírni.

Dunaújváros, 2021. március 3.

       Tisztelettel:

      
   Molnár-Osztrocska Diána

                      osztályvezető

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Humán Szolgáltatási Osztály

2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-2. telefon (25) 544-306
e-mail: humanszolg@dunaujvaros.hu
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HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
…  /2021. (III...) határozata   

a CityRocks Kft-vel zenei flashmob lebonyolítása érdekében kötött vállalkozási szerződés 2.
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  Önkormányzata  Közgyűlése  a  CityRocks  Kft-vel  zenei
flashmob lebonyolítása érdekében kötött  vállalkozási  szerződést   -  a  rendezvény időpontjának
megváltozása miatt - a határozat 1. számú melléklete szerint módosítja.  A Polgármester felkéri a
humán szolgáltatási osztály vezetőjét, hogy terjessze be aláírásra az  1. számú melléklet szerint
módosításról  szóló  szerződést,  és  a  2.  számú  melléklet  szerinti  egységes  szerkezetű
megállapodást.

Felelős:       a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő:     2021. március 31.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere felkéri a humán szolgáltatási osztály vezetőjét a
határozat közlésére.

Felelős:      a humán szolgáltatási osztály vezetője  
Határidő:    2021. március 31.

Dunaújváros, 2021. március

                                                                                       
           Pintér Tamás

                                                                                               polgármester






	Humán Szolgáltatási Osztály
	Javaslat a CityRocks Kft-vel zenei flashmob lebonyolítása érdekében kötött vállalkozási szerződés 2. számú módosítására
	Ikt. sz.: 7479-2/2021 Tárgy: CITYROCKS szerződés módosítása
	Helyben


	HATÁROZATI JAVASLAT

