DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
ÜGYRENDI, IGAZGATÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA
Dunaújváros, Városháza tér 1.
(06-25) 544-100
E-mail: jogi@pmh.dunanet.hu
MEGHÍVÓ
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottsága
2017. június 7-én (szerda) 12,00 órai kezdettel
nyílt ülés után zárt ülést tart, melyre meghívom
Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 1. „A” épület , VII. emeleti tárgyaló
Javasolt napirendek:
1. Javaslat a Dunanett Nonprofit Kft. részére biztosított tagi kölcsön rendezésére
Előadó:
Előkészítő:
Meghívott:

pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető
Serfőző Anikó gazdálkodási ügyintéző
Ferencz Kornél ügyvezető

Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság
gazdasági és területfejlesztési bizottság
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

2017.06.06.
2017.06.07.
2017.06.07.

A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Közgyűlése a 461/2016. (VI.16.) határozat
alapján 150.000.000.- Ft tagi kölcsönt nyújtott a Dunanett Nonprofit Kft. részére, azzal hogy
azt a társaság 2017. június 30-ig köteles visszafizetni. Ferencz Kornél ügyvezető úr
kérelmezte, hogy a kölcsön visszafizetésének határideje 2018. június 30-ra módosuljon.
2. Javaslat az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos feladatok végrehajtására
megbízási szerződés kötése Dr. Beréti Krisztián Ügyvédi Irodával
Előadó:
Előkészítő:
Meghívott:

Moravecz Attila közigazgatási osztályvezető
Mlinkó Gabriella ügyintéző
-

Véleményező bizottságok:
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

2017.06.07.

A napirendi pont rövid tartalma: A megállapodás tárgya Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közgyűlésének 32/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelet teljeskörű
felülvizsgálata, módosítása. A megállapodás tartalmazza az összes bérlakás bérleti
szerződésének felülvizsgálatát, továbbá a peres és nem peres, illetve végrehajtási
eljárásokban a perképviselet ellátását.
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3. Javaslat bérlőtársi jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésére
Előadó:
Előkészítő:
Meghívott:

Moravecz Attila osztályvezető
Moravecz Attila osztályvezető
Tóthné Láng Irén ügyintéző
-

Véleményező bizottságok:
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

2017.06.07.

A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújváros, Kalamár utca 3. II. 6. szám alatti
önkormányzati bérlakás bérlői elváltak, a volt férj a lakásból elköltözött. A lakást korábban
bérlőtársi jogviszonyban bérelték. A kialakult helyzetre való tekintettel kérték a bérlőtársi
jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetését, melyhez a bérbeadó
hozzájárulása is szükséges.
4. Javaslat Virág Zsuzsanna felperesnek – Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata alperes ellen – testi épség, egészség megsértésével kapcsolatos
perében jogi képviselő megbízására
Előadó:
Előkészítő:
Meghívott:

jogi és szervezési igazgató
dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató
dr. Horváth Petra ügyintéző
dr. Móricz Zoltán ügyvéd

Véleményező bizottságok:
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
gazdasági és területfejlesztési bizottság
pénzügyi bizottság

2017.06 07.
2017.06.07.
2017.06.06.

A napirendi pont rövid tartalma: A felperes a 2015. július 25. napján, közterületen történt
balesete miatt 904.608,- Ft kártérítési összeg és 5.000.000,- Ft sérelemdíj, valamint
mindkét összeg után a baleset napjától a kifizetés napjáig járó késedelmi kamat
megtérítését kéri alperestől. Tárgyi ügyben – különös tekintettel a felperes által igényelt
sérelemdíjra – szakértelemmel bíró ügyvéd meghatalmazása indokolt.
Dunaújváros, 2017. június 2.
Tóth Kálmán s.k.
a bizottság elnöke

