
Fedőlap

Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat a TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001 „DUNA-MUNKA-TOP” című projektben
a 2020. II. és 2021. I. félévben megvalósítandó kisrendezvények és a 2021. márciusi

zárókonferencia szervezése tárgyban kötött szerződés 1. módosítására

Előadó: Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető
Előkészítő: Borka Ildikó pályázati koordinációs vezető ügyintéző

Véleményező bizottságok:
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021.03.

Az előterjesztés rövid tartalma: 
A TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001 DUNA-MUNKA-TOP projekt kapcsán a 2020. II. és 2021. I. félévben
megvalósítandó  kisrendezvények  és  a  2021.  márciusi  zárókonferencia  szervezése  feladatokra
202011.24-én a Gasztro-Life Kft-vel kötött megbízási szerződés teljesítési határidejének és szakmai
tartalmának módosítása vált szükségessé: a koronavírus-veszélyhelyzet elhúzódása okán hagyományos
személyes jelenlétre tervezett esemény nem bonyolítható.

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

Iktatószám:  438 -  67    /2021

Ügyintéző neve: Borka Ildikó Ügyintéző telefonszáma:25/544-160
Ügyintéző aláírása: Borka Ildikó 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: 2021. Ellenőrzés dátuma: 2021.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: 

                                                    
Leadás dátuma: 2021. Ellenőrzés dátuma: 2021.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: dr. Petánszki Lajos s.k.
Leadás dátuma: 2021.03.10. Ellenőrzés dátuma: 2021.03.10.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

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: 438 – 67 / 2021 Tárgy: Javaslat  a  TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001  „DUNA-
MUNKA-TOP” című projektben a 2020. II. és 2021. I. félévben
megvalósítandó  kisrendezvények  és  a  2021.  márciusi
zárókonferencia  szervezése  tárgyban  kötött  szerződés  1.
módosítására

Tisztelt Polgármester Úr!

A  TOP-6.8.2-15  Helyi  foglalkoztatási  együttműködések  a  megyei  jogú  város  területén  és
várostérségében című pályázatra a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Fejér Megyei
Kormányhivatal  konzorciumában  benyújtott  DUNA-MUNKA-TOP  című  projekt  kedvező  elbírálásban
részesült. A támogatási összeg 620 000 000,-Ft.

A projekt  megvalósítása  során  a  pályázati  feltételeknek  megfelelően  létrejött  a  Dunaújvárosban  és
környékén  tevékenykedő  releváns  munkaerő-piaci  szereplők,  a  térség  foglalkoztatási  helyzete
szempontjából meghatározó intézmények, szervezetek és önkormányzatok részvételével a Dunaújvárosi
Járási Foglalkoztatási Paktum. 

A projekt fizikai befejezésének időpontja: 2021.03.31.
A projekt eredményessége, tapasztalatai kapcsán előírás a nyilvánosság kötelező tájékoztatása, ebből
következően 2021. március hónapban zárókonferencia lebonyolítására kerül sor.  
2020.  II.  félévében  és  2021.  I.  félévében  tervezetten  6  munkaértekezletet  bonyolítunk  le,  tehát  a
zárókonferencia mellett összességében a Paktum Irányító Csoport ülését, valamint a projekt zárásával
kapcsolatos munkaértekezleteket szükséges megszervezni.

E  kapcsán  a  2020.  II.  és  2021.  I.  félévben  megvalósítandó  kisrendezvények  és  a  2021.  márciusi
zárókonferencia megszervezésére megbízási szerződést kötöttünk a Gasztro-Life Kft.-vel 2020.11.24-én
Dunaújváros MJV Polgármestere 987/2020. (XI.24) határozata alapján.

Az eredetileg március közepére tervezett zárórendezvény vonatkozásában a szerződés módosítására
van szükség, mivel a koronavírus-veszélyhelyzet elhúzódása okán hagyományos személyes jelenlétre
tervezett  esemény  nem  bonyolítható. Nagyrendezvények  lebonyolítása  nem  lehetséges,  így  a
Zárókonferencia  esemény  csak  online  formában  kerülhet  megrendezésre,  méghozzá  későbbi
időpontban.

A szerződő  felek  közös  megegyezéssel  módosítani kívánják  a  szerződés  2.  „A  Megbízott  által
elvégzendő feladatok tartalma” pont I. Zárókonferencia alpontját az alábbiak szerint:

Jelenlegi szöveg: Módosított szöveg:
Az  egy  alkalommal  megrendezésre  kerülő
Zárókonferencia eredményes
lebonyolításához az alábbi feladatok vállalása
szükséges:

 kb.  60-70  fő  részére  rendezvény-
szervezési feladatok elvégzése kü-
lön egyeztetés alapján

 szakmai  előadás  megszervezése
(előadó  felkérése,  az  előadások-
hoz a megfelelő technika, projekt-
or, kivetítő biztosításával)

 promóciós  ajándéktárgyak  biztosí-
tása – egyeztetés alapján

Az  egy  alkalommal  megrendezésre  kerülő Zárókonferencia
eredményes  lebonyolításához  az  alábbi  feladatok  vállalása
szükséges.

2021-ben továbbra sem engedhető a koronavírus generálta ve-
szélyhelyzet miatt nagyrendezvények lebonyolítása, így a szer-
ződésben foglalt  Zárókonferencia  esemény csak online formá-
ban kerülhet megrendezésre.

A fenti megváltozott helyzetre való tekintettel a projektzárás meg-
valósításához az alábbi feladatok vállalása szükséges:

 online zárókonferencia keretében 3 db szakmai elő-
adás  tartása  Zoom  rendszeren  keresztül  (előadás-
anyagok elektronikus rögzítése), 

 2-5  fővel  (projektvezetés,  szakmai megvalósítók,
partnerek) rövid interjú készítése (megfelelő technika
biztosítása, elektronikus rögzítése), 

mailto:foep@dunaujvaros.hu


A fenti feladat teljesítésének időtartama:
2021. február 15 – 2021. március 15. 

 a projekt zárásáról média értesítése, a nyilvánosság
tájékoztatása PR cikk megrendelésével,

 projektzáró Kiadvány elkészítése szakmai egyeztetés
alapján  (az  egyes  szövegrészekhez  kapcsolódóan
színes illusztrációkkal, leporelló stílusban, álló méret-
ben (99x210 mm), 12 oldal terjedelemben, 4/4 szín-
nyomással, 135 g-os matt műnyomópapír felhaszná-
lásával, igényelt mennyiség: 60 db)

 60  fő  részére  promóciós  ajándéktárgy  (egyeztetés
alapján) biztosítása (a pandémiás helyzetre való te-
kintettel  az érintetteknek postai  csomag formájában
kerülnek kiküldésre)

A fenti feladat teljesítésének időtartama:

2021. február 15 – 2021. március 31. 
A konferencia tervezett időpontja: 2021.március 30.

A módosításnak pénzügyi vonzata nincsen.

Az előterjesztést az Ügyrendi, Igazgatás és Jogi Bizottság véleményezi. 
A fentiek figyelembevételével kérem, szíveskedjenek a szerződésmódosítás tervezetét jóváhagyni.

Dunaújváros, 2021. március 8.

Tisztelettel:
    Szabó Imre

         osztályvezető
Mellékletek: 

1. határozati javaslat
2. Megbízási szerződés módosítás tervezet
3. hatályos Megbízási szerződés



1. sz. melléklet

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
…  ../2021. (III.18.) határozata   

a TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001 „DUNA-MUNKA-TOP” című projektben
a 2020. II. és 2021. I. félévben megvalósítandó kisrendezvények és a 2021. márciusi

zárókonferencia szervezése tárgyban kötött szerződés 1. 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 DUNA-MUNKA-TOP
című projektjében 2020. II. és 2021. I. félévében megvalósítandó kisrendezvények
és  2021.  március  hónapban  megrendezendő  Zárókonferencia  rendezvény
szervezése  kapcsán  a  Gasztro-Life  Kft.-vel Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Polgármestere 987/2020. (XI.24) határozata alapján 2020.11.24-én megkötött megbízási
szerződés  1.  sz.  módosításának tervezetét  elfogadja  és  a szerződés módosításához
hozzájárul.

2.Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere felhatalmazza a Főépítészi, Építésügyi és
Környezetvédelmi  Osztály  vezetőjét,  hogy  jelen  határozat  1.  pontjában  megjelölt
szerződésmódosítást terjessze be aláírásra és intézkedjen a határozat közléséről. 

    Felel  ős:       
- a határozat végrehajtásáért: a polgármester

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

     Határid  ő  :        
 - a szerződésmódosítás aláírására: 2021. március 19.

- a határozat közlésére: 2021. április 1.

Dunaújváros, 2021. március 18.
   Pintér Tamás
    polgármester








