
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021.08.26.

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 szüneteltetésének
meghosszabbítására

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

Véleményező bizottságok:
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021.08.25.
Pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021.08.25.

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  592/2021  (V.31)  KGY  határozata  alapján  a
2021.05.01-2021.09.01 időszakra a megbízatás szünetel. A projekttel összhangban a projekt
fejlesztési szakasza még nem zárult le, ezért szükséges a hosszabbítás. A módosításnak
nincsen egyéb vonzata.

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

 Iktatószám: 1220- 70 /2021

Ügyintéző neve: Bozóné Kovács Bettina Ügyintéző telefonszáma:25/544-304
Ügyintéző aláírása: Bozóné Kovács Bettina sk. Osztályvezető aláírása:  Petrovickijné dr.  Angerer

Ildikó sk.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma:2021.08. Ellenőrzés dátuma: 2021.08.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:  Hajgató Zita sk.
Leadás dátuma:.2021.08.17. Ellenőrzés dátuma: 2021.08.17.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: dr. Molnár Attila sk.
Leadás dátuma:2021.08.17. Ellenőrzés dátuma: 2021.08.17.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszer  ű  /minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:



Javaslat
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 szüneteltetésének meghosszabbítására

Tisztelt Közgyűlés!

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 megbízatásának és illetményének szüneteltetését kérte a pandémia és a
korábban hatályban levő rendelkezések miatt 2021.05.01-2021.09.01-ig terjedő időszakra vonatkozóan,
melyet a 592/2021 (V.31) KGY határozattal lett jóváhagyva (2. sz.melléklet)  

A projekt fejlesztési szakaszának lezárulásával összhangban célszerű megkezdeni a szakmai feladatok
megvalósítását,  mely  09.30-án  zárul  le.  Így  a  2021.09.01-jei  záró  időszak  dátumát  szükséges
meghosszabbítani. (3.sz. melléklet)

Az eredeti szüneteltetés időszaka: 2021.05.01-2021.09.01.
Az új szüneteltetési időszak: 2021.05.01-2021.09.30.

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  7.  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 szüneteltetés időtartamára vonatkozik, más
pontokban változatlanul hagyja.

Bizottsági vélemények:

Az  Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság, a Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság  az
előterjesztést 2021. augusztus ....-i rendkívüli ülésén tárgyalja.
A bizottságok véleményét annak elnökei a közgyűlésen szóban ismertetik.

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Közgyűlés elé.

Mellékletek: 

1. sz. melléklet: Eredeti szerződés
2. sz. melléklet: 1. sz. szerződésmódosítás



3. sz. melléklet: Megbízott levele szüneteltetés meghosszabbításáról
4. sz. melléklet: Szerződés tervezete

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
………/2021. (VIII.26.). számú 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 szüneteltetésének meghosszabbításáról

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 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 szüneteltetésének meghosszabbítását jóváhagyja.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a jelen határozat mellékletét
képező megbízási szerződés 2. számú módosítási tervezetét elfogadja és hozzájárul a
szerződés megkötéséhez.

3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri  a polgármestert  a
határozat  közlésére,  továbbá  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  2.  pontban
megnevezett megbízási szerződés 2. számú módosítását aláírja.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
a polgármester

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

   Határidő  :  
- a határozat közlésére: 2021.szeptember.05
- a szerződés aláírására: 2021.szeptember.12.

   

 

Dunaújváros, 2021.augusztus 26.

  

Tóth Kálmán sk. Tóth Kálmán sk.
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Ügyrendi, Igazgatási és Jogi

Bizottság elnöke Bizottság elnöke








	HATÁROZATI JAVASLAT

