
Fedőlap

Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat beérkezett ajánlatok elbírálására
a KEHOP-1.2.1-18-2019-00254 „Élhető éghajlatért – Helyi klímastratégia és szemléletformálás

Dunaújvárosban” projektben kidolgozandó helyi klímastratégia megalkotása érdekében

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

Véleményez  ő bizottságok:  
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2021.03.
Pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021.03.
Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság 2021.03.

   A előterjesztés rövid tartalma:   
A  KEHOP-1.2.1-18-2019-00254  „Élhető  éghajlatért  –  helyi  klímastratégia  és  szemléletváltás
Dunaújvárosban”  című projekt  keretében  az  önkormányzat  a  helyi  klímastratégia  kidolgozása  érdekében
beszerzési eljárást folytatott le. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 141/2021 (II.22) határozata szerint 3
cégtől kért be ajánlatot.  Az előterjesztés tárgya a legkedvezőbb ajánlatot adó gazdasági szereplő kiválasztása a
kiírt határidőre beérkezett ajánlatok alapján. A szerződéstervezet már véleményezésre került.

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

Iktatószám: 4255-26/2021

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: Dzsupin Andrea s.k.
Leadás dátuma: 2021.03.08 Ellenőrzés dátuma: 2021.03.08
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: 
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné Pintér Mónika s.k
Leadás dátuma: 2021.03.08 Ellenőrzés dátuma: 2021.03.08
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok: 
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos s.k
Leadás dátuma: 2021.03.08 Ellenőrzés dátuma: 2021.03.09
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) 544-335

e-mail: foep@dunaujvaros.hu

Szám: 4255-26 / 2021 Tárgy: Javaslat beérkezett ajánlatok elbírálására
a  KEHOP-1.2.1-18-2019-00254  „Élhető  éghajlatért  –  Helyi
klímastratégia és szemléletformálás Dunaújvárosban”  projektben
kidolgozandó helyi klímastratégia megalkotása érdekében

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság!
Tisztelt Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság!
Tisztelt Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság!

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  időszakának  kezdete  a  támogatási  szerződés  szerint  2020.  augusztus  16.-tól  2021.
november 16-ig tart, melynek hosszabbítása folyamatban van.
A támogatási összeg 16 495 495,- Ft konzorciumi szinten.

Jelen pályázatunk célja Dunaújváros helyi  klímastratégiájának megalkotása és elfogadtatása a lakosság minél
szélesebb körű bevonásával.  Környezettudatos magatartásforma kialakítása az érdekelt  feleknél,  klímaváltozás
elleni védelem megvalósítása helyi szinten, valamint az éghajlatváltozás már bekövetkezett káros hatásai elleni
védelem és alkalmazkodás tanítása.

Dunaújváros  helyi  klímastratégiájának  megalkotása  és  elfogadtatása  kapcsán  az  alábbi  feladatok  elvégzése
szükséges:

- Széleskörű  helyi  társadalmi  egyeztetésen  alapuló,  a  Fejér  Megyei  klímastratégiával  és  az  országos
klímastratégiával  összhangban lévő  helyi  klímastratégia  megalkotása,  népszerűsítése és elfogadtatása
Dunaújvárosban.

- A stratégia  kialakítása  érdekében  a  feladatra  tervezett  időszak  kezdetén,  valamint  a  stratégiaalkotás
folyamata  során,  továbbá  a  legvégső  változat  megalkotását  megelőzően  rövid  kérdőíves  felmérés
készítése szükséges a lakosság körében.

Teljesítési határidő: 2021.10.31 

A klímastratégia kidolgozására a projekt költségvetésében bruttó 2.000.000,- Ft forrás áll rendelkezésre.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése 5. melléklet/ 22.8 KEHOP-1.2.1-18-2019-
00254 “Élhető Éghajlatért – Helyi klímastratégia és Szemléletformálás Dunaújvárosban”/3. dologi kiadások soron
biztosított a fedezet. Az elkülönített bankszámlán is biztosított a fedezet.

A projektfeladat költsége nem éri el a közbeszerzési értékhatárt, ezen oknál fogva Dunaújváros Megyei Jogú Város
Közgyűlése  15/2015.  (V.22.)  az  önkormányzat  gazdálkodásának  rendjéről  szóló  rendelete  40.§-a  alapján  és
Dunaújváros  MJV a  közbeszerzési  értékhatárt  el  nem érő  beszerzések  lebonyolításáról  szóló  önkormányzati
szabályzat  szerinti  pályázati  eljárásban  lehet  kiválasztani  a  tevékenységet  elvégző  céget,  mely  érdekében
megtörtént az ajánlatok bekérése Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 141/2021. (II.22.)
határozata alapján.

Az ajánlattételi felhívásban rögzített határidőre 3 érvényes ajánlat érkezett az alábbi ajánlati tartalommal.
  1. Ajánlattevő adatai

Név: LARINEA Független Regionális Energia Ügynökség 
Nonprofit Kft.

Székhely/Telephely 2131 Göd, Rómaiak útja 8.

Adószám: 25293823-2-13

E-mail: seap@seap.hu

mailto:foep@dunaujvaros.hu


2. Ajánlattevő adatai

Név: Papp Luca Sára E.V.

Székhely/Telephely: 8600 Siófok, Csík Ferenc utca 26.

Adószám: 55590006-1-34

E-mail: papp.luca4@gmail.com

3. Ajánlattevő adatai

Név: Mayer Zoltán E.V.

Székhely/Telephely: 7140 Bátaszék, Deák Ferenc utca 31.

Adószám: 62673017-1-37

E-mail: mayer.zoltan@hfc-hugary.org

Jelen előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza a beérkezett ajánlatokat értékelő összesítő jegyzőkönyvet, a 2. sz.
melléklet  a nyertes ajánlattevővel  kötendő szerződéstervezetet.  Az összesítésnek megfelelően az ajánlattevők
közül a  legkedvezőbb ajánlatot  Papp Luca Sára E.V. (8600 Siófok, Csík Ferenc u. 26) ajánlattevő adta bruttó
2.000.000  Ft ajánlati árral.

Az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság, az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság
és a Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság véleményezi. 

Kérem,  hogy  a  mellékelt  határozat  tervezetet,  valamint  a  nyertes  ajánlattevővel  kötendő  szerződéstervezetet
jóváhagyni szíveskedjenek.

Dunaújváros, 2021. március 8.

Tisztelettel:

Szabó Imre
            osztályvezető



HATÁROZATI JAVASLAT

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

beérkezett ajánlatok elbírálásáról
a KEHOP-1.2.1-18-2019-00254 „Élhető éghajlatért – Helyi klímastratégia és szemléletformálás

Dunaújvárosban” projektben kidolgozandó helyi klímastratégia megalkotása érdekében

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  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata
KEHOP-1.2.1-18-2019-00254 azonosító számon regisztrált ”Élhető éghajlatért – helyi klímastratégia
és szemléletformálás Dunaújvárosban” c. helyi klímastratégia megalkotása  tárgyban meghirdetett
ajánlattételi  felhívásra beérkezett  ajánlattételi  dokumentációk alapján  nyertes ajánlattevőként a  nettó
2.000.000 Ft + 0 % Áfa: 0  Ft = bruttó 2.000.000 Ft azaz bruttó kétmillió forint ajánlati árat kínáló Papp
Luca Sára E.V.(8600 Siófok, Csík Ferenc u. 26. papp.luca4@gmail.com) ajánlattevőt jelöli meg.

2.Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere felhatalmazza a Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi
Osztály vezetőjét, hogy az 1. pontban megnevezett ajánlattevővel kötendő megbízási szerződést terjessze
be  aláírásra  és  intézkedjen  a  kötelezettségvállalás  nyilvántartásba  vételéről,  valamint  a  határozat
közléséről. 

3.A határozat 1. pontjában megnevezett, pályázati támogatásból finanszírozott feladat ellátásához kapcsolódó
kötelezettségvállalás fedezetére Dunaújváros MJV Önkormányzata 2021. évi költségvetése biztosít forrást
az  5.  melléklet/22.8  KEHOP-1.2.1-18-2019-00254  “Élhető  Éghajlatért  –  Helyi  klímastratégia  és
Szemléletformálás Dunaújvárosban”/3. dologi kiadások  előirányzat soron.

                  
Felelős: a határozat végrehajtásáért: a polgármester

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

Határidő: a szerződés megkötésére: 2021.04.09.
a határozat közlésére: 2021.03.26.          

Dunaújváros, 2021. március 18.

Pintér Tamás
polgármester












