
Fedőlap

Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat TOP- 6.9.2-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú „Helyi identitás és kohézió
erősítése Dunaújvárosban” c. projekt vonatkozásában a projektben tervezett

célterületi szakmai vezetői feladatok ellátásának szüneteltetésére

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

Véleményező bizottságok:
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021.05.
Pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021.05.

Az előterjesztés rövid tartalma: A projektben tervezett  feladatok szakmai koordinálása,
projektcélokkal történő összehangolása érdekében területi szakmai vezető bevonása történt
a  29/2021  (I.21)  közgyűlési  határozat  jóváhagyását  követően.  A  veszélyhelyzet  és  a
hatályban  levő  rendelkezések  miatt  a  megbízott  írásban  jelezte  ennek  okán
akadályoztatottságát, ezért kérte illetménye és megbízatása szüneteltetését.
Az előterjesztés előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Főépítészi, Építésügyi 
és  Környezetvédelmi Osztály

                                Iktatószám: 1220-38/2021

Ügyintéző neve: Bozóné Kovács Bettina Ügyintéző telefonszáma:25/544-304
Ügyintéző aláírása: Bozóné Kovács Bettina 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: Dzsupin Adrea s.k.
Leadás dátuma:2021.05.11. Ellenőrzés dátuma: 2021.05.11.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:  Salamonné Pintér Mónika s.k.
Leadás dátuma:.2021.05.11. Ellenőrzés dátuma: 2021.05.11.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: dr. Petánszki Lajos s.k.
Leadás dátuma:2021.05.18. Ellenőrzés dátuma: 2021.05.19.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Egyéb megjegyzések: -
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2401 Dunaújváros, Városháza tér 1.
Telefon: (25) 412-211/182, 317, 335
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Iktatószám:1220- 38/2021

Ügyintéző:Bozóné Kovács Bettina

TÁRGY:   Javaslat  TOP-  6.9.2-16-DU1-2018-00001  azonosítószámú  „Helyi  identitás  és
kohézió  erősítése  Dunaújvárosban”  c.  projekt  vonatkozásában  a  projektben  tervezett
célterületi szakmai vezetői feladatok ellátásának szüneteltetésére

Tisztelt Pintér Tamás Polgármester Úr!
Tisztelt Közgyűlés!
Tisztelt Bizottságok!

Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Önkormányzata  a fenti  tárgyban megnevezett  pályázati
felhívásra benyújtott támogatási kérelme kedvező támogatásban részesült. A TOP-6.9.2-16-
DU1-2018-00001  „Helyi  identitás  és  kohézió  erősítése  Dunaújvárosban” c. projekt
tervezett feladatok szakmai koordinálása, projektcélokkal történő összehangolása érdekében
a 29/2021 (I.21) közgyűlési  határozatát  követően Orosz Csabát  jelölte  ki  területi  szakmai
vezetőnek.  A  szakmai  vezető  feladatai  többek  között  a  projekt  szakmai  irányításának,
koordinációjának,  operatív  működtetésének  ellátása,  a  szükséges  szakmai  döntések
előkészítése, szakmai háttéranyagok, tevékenységek véleményezése, minőségbiztosítása, a
projekt szakmai koherenciájának biztosítása.

A 2021.02.02-án kötött  szerződés időtartama (1. számú melléklet),  a szerződéskötéstől  a
projekt teljes megvalósítási időszakáig terjed, havonta 188.000 Ft/hó megbízási díj illeti meg
a  megbízottat,  a  projekt  tervezett  zárási  dátuma  2022.08.29,  ily  módon  a  szerződés
vonatkozásában  20 hónap időtartamban összesen  3.760.000 Ft + 524.520 Ft személyi
jellegű járulékos költség merül fel.

Orosz Csaba, mint megbízott jelezte a teljesítésigazolónak, melyet az 2. számú melléklet
tartalmaz, hogy a jelenlegi veszélyhelyzet és a hatályban levő rendelkezések akadályozzák a
projektben  vállalt  kötelezettségeket  a  rendezvények,  programok  tekintetében,  így  kéri
megbízatásának  és  illetményének  szüneteltetését  2021.05.01-2021.09.01-ig  terjedő
időszakra vonatkozóan.

A  szakmai  vezetői  feladatok  ellátásának megvalósítására  a  projekt  költségvetésében
4.285.000- Ft  forrás  áll  rendelkezésre. A  felmerülő  költségek  a  pályázati  támogatás
költségvetésében  tervezettek,  az  érintett  előirányzati  sor  a  2021.  évi  költségvetés  5.
Melléklet/22.2./TOP  Programok/1.  személyi  kiadások  6.9.2.-16-DU1-2018-00001”Helyi
identitás és kohézió erősítése Dunaújvárosban” személyi soron betervezésre került. 

A szerződés módosítására  irányuló  előterjesztés  kizárólag a teljesítés  időtartamára és  a
díjazásra vonatkozik, más pontokban változatlanul hagyja.

Az  előterjesztést  az  Ügyrendi,  Igazgatási  és  Jogi  Bizottság,  a  Pénzügyi,  Gazdasági  és
Városüzemeltetési Bizottság tárgyalja.
Tisztelettel kérem a mellékelt határozat és a szerződés tervezet véleményezését.

Dunaújváros, 2021. május 19.

Tisztelettel:

Szabó Imre
           osztályvezető

mailto:foep@pmh.dunanet.hu


HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

…  ../2021. (V.…..) határozata   
a TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú „Helyi identitás és kohézió erősítése
Dunaújvárosban” c. projekt vonatkozásában a projektben tervezett célterületi szakmai

vezetői feladatok ellátásának szüneteltetésére

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  jóváhagyja  a  TOP-6.9.2-16-DU1-
2018-00001 „Helyi  identitás és kohézió erősítése Dunaújvárosban” c. projekt
vonatkozásában  a  projektben  tervezett  célterületi  szakmai  vezetői  feladatok
ellátásának szüneteltetésére irányuló kérelmet az 2. számú melléklet és az ehhez
kapcsolódó megbízási  szerződés  tervezet  1.  számú  módosítását  a  3.  számú
mellékletben foglaltak szerint.

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

 Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: a polgármester

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

Határid  ő  :    - a szerződés módosítására: 2021.06.04
- a határozat közlésére: 2021.05.30.

   Pintér Tamás
   polgármester
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