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Az előterjesztés rövid tartalma:
Az előterjesztés a TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001 „Helyi identitás és kohézió erősítése
Dunaújvárosban” című projektben tervezett közösségi akciók szakértői feladatainak, valamint a
tankatalógus összeállításának és frissítésének szakértői feladatainak ellátására vonatkozó
megbízási szerződés megkötésére irányul.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Főépítészi, Építésügyi és
Környezetvédelmi Osztály
Ügyintéző neve: Nagyidai Napsugár
Ügyintéző aláírása:

Iktatószám: 3515-20/2020
Ügyintéző telefonszáma: 25/544-182
Osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: 2020.
Ellenőrzés dátuma: 2020.
Észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van:
2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: 2020.
Ellenőrzés dátuma: 2020.
Észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van:
II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: 2020.
Észrevétel:
Amennyiben van:
Egyéb megjegyzések:

Ellenőrzés dátuma: 2020.
Van/Nincs

Javaslat
a TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001 „Helyi identitás és kohézió erősítése Dunaújvárosban”
című projektben tervezett közösségi akciók szakértői feladatainak, valamint a
tankatalógus összeállításának és frissítésének szakértői feladatainak ellátására
vonatkozó megbízási szerződés megkötésére

Tisztelt Közgyűlés!
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 24/2020 (I.23.) határozatával elfogadott Integrált
Területi Programjában (továbbiakban: ITP) megfogalmazottak alapján Dunaújváros Megyei
Jogú Város Önkormányzatának szándéka a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
(továbbiakban: TOP) prioritásaként a TOP-6.9.2-16 A helyi identitás és kohézió erősítése
címmel megjelent pályázati felhíváson való részvétel.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a fent nevezett 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 feladatai közé tartoznak az
alábbi tevékenységek:
-

Közösségi akciók: Helyi hagyományok feltárása tanulmány készítése. Közösségi
eredmények közzétételében való szakmai részvétel Facebook oldalon és weboldalon,
kiállítás valamely intézményben a közösség által létrehozott eredményből évente 1
alkalommal.
Közösségi információs térkép elkészítésére a helyi közösségekről, tematikákról,
félévente történő adatfrissítéssel (összesen 5 alkalommal) célterületenként.
Városrészi tematikához illeszkedő, fotó, művészeti, helytörténeti, stb. kiállítás
szervezésében szakmai részvétel nyitó- és zárórendezvénnyel, évente 1 alkalommal,
összesen 3 alkalommal célterületenként.

-

Programok/események: Tankatalógus összeállítása, félévi frissítéssel célterületenként.
Helyi értéktár létrehozása, féléves frissítéssel. A tanulmány elkészültét követően
rendezvény szervezésében való szakmai részvétel az eredmények bemutatására
célterületenként.
Helyi
történelem
feltárása,
kalendárium
szakmai
anyagának
elkészítése
célterületenként.
Helyismereti dokumentumok feltárása. Az eredményekből kiállítás szervezésében
szakmai részvétel éves gyakorisággal, összesen 3 alkalommal célterületenként.
Helyi kulturális örökség feltárása. Az eredmények ismertetésére workshopok/vitaestek
szervezése félévente, összesen 5 alkalommal célterületenként.

A fenti feladatok ellátására a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. a feladatok ellátásával járó költségek
piaci árának alátámasztása érdekében árajánlatokat kért be. Az árajánlatkérés eredményeként
a közösségi akciók programelem vonatkozásában a legkedvezőbb árajánlatot Tapasztó Dénes
ev. és Tóth Róbert ev. közös ajánlattevő nyújtotta, 8 275 000,- Ft ajánlati áron.
A tankatalógus összeállítására irányuló programelem vonatkozásában a legkedvezőbb ajánlatot
a DA Environ Consulting Környezetvédelmi Tanácsadó és Igennyelvi Szolgáltató Bt, valamint az
ANALOG Consultants Térségfejlesztési és Szaktanácsadó Bt. közös ajánlattevő nyújtotta bruttó
17 775 000 Ft ajánlati áron.
A felmerülő költségek a pályázati támogatás költségvetésében tervezettek, így azokra a
támogatás fedezetet biztosít.
Előirányzat szinten a költség a 2020. évi költségvetés 5. melléklete 23.4 TOP Programok / 3.
dologi kiadások sorra betervezésre került.

Bizottsági vélemények:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság és az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi
Bizottság az előterjesztést 2020. július 14-i ülésén tárgyalja és véleményét szóban ismerteti.
Tisztelt Közgyűlés!
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a közgyűlés elé.

Mellékletek:
1. melléklet: Megbízási szerződés tervezet – Közösségi akciók
2. melléklet: Megbízási szerződés tervezet – Tankatalógus összeállítása
3. melléklet: Jegyzőkönyv beérkezett ajánlatokról

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
……/2020. (VII.16.) határozata
a TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001 „Helyi identitás és kohézió erősítése Dunaújvárosban”
című projektben tervezett közösségi akciók szakértői feladatainak, valamint a
tankatalógus összeállításának és frissítésének szakértői feladatainak ellátására
vonatkozó megbízási szerződés megkötéséről
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 megvalósítása érdekében a projektben tervezett közösségi
akciók szakértői feladatainak ellátására Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata Tapasztó Dénes egyéni vállalkozóval és Tóth Róbert egyéni
vállalkozóval megbízási szerződést kössön, mely összesen bruttó 8 275 000,- Ft
megbízási díjat rögzít.

2. 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 megvalósítása érdekében a projektben tervezett
tankatalógus összeállításának és frissítésének szakértői feladatainak ellátására
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a DA Environ Consulting
Környezetvédelmi Tanácsadó és Idegennyelvi Szolgáltató Bt-vel megbízási szerződést
kössön, mely összesen bruttó 17 775 000,- Ft megbízási díjat rögzít.
3.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy
jelen határozat 1. és 2. pontjában megjelölt megbízási díjakra Dunaújváros Megyei Jogú
Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 5/2020
(II.14.) rendelet 5. melléklete 23.4 TOP Programok / 3. dologi kiadások sora előirányzata
fedezetet biztosítson.

4.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert a
határozat közlésére, továbbá felhatalmazza a jelen határozat 1. és 2. pontjában
megjelölt gazdasági szereplőkkel megbízási szerződés megkötésére a megnevezett
feladatok ellátására érdekében.

Felelős:

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

Határidő: - a határozat közlésére: 2020. július 24.
- a szerződés aláírására: 2020. július 31.
Dunaújváros, 2020. július 16.

Tóth Kálmán
Pénzügyi, Gazdasági és
Városüzemeltetési Bizottság elnöke

Tóth Kálmán
Ügyrendi, Igazgatási és
Jogi Bizottság elnöke

