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 tart, melyre meghívom
Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 1. „A” épület , VII. emeleti tárgyaló
Javasolt napirendek:
1. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a
közterületi parkolóhelyek kizárólagos használatáról szóló 52/2011. (XI.18.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére
Előadó:
Előkészítő:
Meghívott:

Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság elnöke,
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság elnöke,
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság elnöke
Pásti Norbert ügyintéző
-

Véleményező bizottságok:
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság
Városüzemeltetési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság

2017.06.07.
2017.06.07.
2017.06.07.

A napirendi pont rövid tartalma: A közterületi parkolóhelyek kizárólagos használatáról
szóló helyi rendelettel kapcsolatban konkrét igény 2016. év végégi nem érkezett, azóta több
igény került beadásra, melyekkel kapcsolatban már lakossági panaszok is érkeztek. Az
igényeket, a panaszokat és a lehetséges gazdasági bevételeket mérlegelve a rendelet
hatályon kívül helyezésére teszünk javaslatot.
2. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatásetikai
alapelveiről és az etikai eljárás rendjéről szóló szabályzat elfogadására
Előadó:
Előkészítő:
Meghívott:

dr. Sürü Renáta jegyző
Bojér Éva személyügyi és munkaerő-gazdálkodási osztályvezető
-

Véleményező bizottságok:
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság:

2017.06.07.

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 200/2014.
(V. 29.) határozatával elfogadott „Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
közszolgálati tisztviselők etikai szabályairól és elvárásairól” szóló szabályzat felülvizsgálata
következtében szükségessé vált új szabályzat megalkotása és közgyűlési jóváhagyása.
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3. Javaslat a rászoruló dunaújvárosi gyermekek 2017. évi nyári szünidei ingyenes
étkeztetésének biztosítására
Előadó:

Előkészítő:
Meghívott:

a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Dr. Molnár Attila aljegyző, Dr. Nyikomné Gévay Katalin vezető
ügyintéző
Farkasné Vörös Magdolna a GESZ igazgatója

Véleményező bizottságok:
Szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság
Pénzügyi bizottság
Gazdasági és területfejlesztése bizottság
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

2017.06.06.
2017.06.06.
2017.06 07.
2017 06.07.

A napirendi pont rövid tartalma: A 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 13/A. § (3)
bekezdése alapján a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést a tanév
rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott őszi, téli, tavaszi és nyári tanítási
szünet időtartama alatti munkanapokon szervezi meg.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2017. évben 3.911.910,- Ft állami
normatívát kapott a szünidei gyermekétkeztetés biztosítására. A szülőktől beérkezett
igények alapján az önkormányzat saját költségvetéséből a nyár folyamán több mint 5,5
millió forintot fog fordítani a rászoruló gyermekek ingyenes étkeztetésére, oly módon, hogy
az étkeztetést 2017. június 19-től augusztus 31-éig - 54 munkanapon - keresztül biztosítja.
Az előterjesztés a 2016/2017-es nevelési év nyári szünidei étkeztetését lebonyolító
szolgáltató kiválasztására és szerződéskötésre tesz javaslatot.
4. Javaslat települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatásáról
szóló pályázat benyújtására és a támogatás átadására a KNYKK Zrt. részére
Előadó:

Előkészítő:
Meghívott:

pénzügyi bizottság elnöke
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
Szabó Imre városfejlesztési igazgató
Borka Ildikó pályázati koordinációs ügyintéző
Erős István Fejér megyei helyi személyszállítási üzletágvezető, KNYKK
Zrt.,
8000 Székesfehérvár, Börgöndi út 14., eros.istvan@knykk.hu

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

2017.06.06.
2017.06.07.
2017.06.07.
2017.06.07.
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A napirendi pont rövid tartalma: a települési önkormányzatok helyi közösségi
közlekedésének támogatására meghirdetett központi költségvetési pályázaton a korábbi
évekhez hasonló módon Dunaújváros MJV Önkormányzata támogatást kíván igényelni. Az
előterjesztés tárgya a pályázat benyújtása, a támogatás átadása a KNYKK Zrt. részére, és
a kapcsolódó megállapodás megkötése.
5. Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel kötendő, a rekultivált, nem
veszélyes hulladéklerakó kaszálásának 1. üteméről szóló szolgáltatási szerződés
véleményezésére
Előadó:
Előkészítő:
Meghívott:

a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Szabó Imre városfejlesztési igazgató
Petrovickijné Dr. Angerer Ildikó környezetvédelmi vezető ügyintéző
Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt., 2400 Dunaújváros,
Kenyérgyári út 1.

Véleményező bizottságok:
Városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

2017.06.07.
2017.06.07.

A napirendi pont rövid tartalma: A környezetvédelmi hatóság a 68204/07. számú
rekultivációs engedélyről szóló határozatában kötelezte a tulajdonos Dunaújváros Megyei
Jogú Város Önkormányzatát a rekultivált nem veszélyes hulladéklerakó utógondozására,
melynek része a terület évi legalább kétszeri kaszálása és gyommentesítése. A
polgármester a munka 1. ütemét megrendelte. A DVG Zrt. megküldte a szolgáltatási
szerződés tervezetét, melyet aláírás előtt az illetékes bizottságokkal véleményeztetni kell.
Az elvégzendő munka költsége Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének a 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017.
(II.17.) számú önkormányzati rendelete, 5. melléklet, 7. környezetvédelem és
hulladékgazdálkodás cím, dologi kiadások sorában rendelkezésre áll.
6. Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó
szolgáltatási keretszerződés - 2017. április-december hónap - 1. sz. módosítása
Előadó:

Előkészítő:
Meghívott:

a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető
Telekesné Szerényi Orsolya pénzügyi gazdálkodási ügyintéző
Mádai Balázs elnök-vezérigazgató DVG Zrt

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

2017.06.06.
2017.06.07.
2017.06.07.
2017.06.07.
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A napirendi pont rövid tartalma:Dunaújváros MJV Önkormányzata a DVG Zrt. útján látja
el közfeladatait évente kötendő szolgáltatási keretszerződés alapján. A szerződésben
meghatározott út és járdaburkolatok felületi javítása, karbantartása (XIV.), Közkifolyók
üzemeltetése (XVII.) feladatokra jóváhagyott előirányzat mértéke előreláthatólag nem
elegendő a feladatok zökkenőmentes ellátására, mely a szerződés 1. számú módosítását
indokolja.
7. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város területén a Római körúti víztorony
környezetébe (Hrsz.:451/76) telepítendő ivókút megvalósításának tervezésére
Előadó:

Előkészítő:
Meghívott:

a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Markóth Béla osztályvezető
Somfai Tamás ügyintéző
Gergő Edmond DVG. Zrt., operatív igazgató (email: dvgzrt@dvgzrt.hu)

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

2017.06.06.
2017.06.07.
2017.06.07.
2017.06.07.

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV területén a Római körúti víztorony
környezetébe ivókút telepítése vált szükségessé. Az előterjesztés az ivókút vízellátásának
és szennyvíz elvezetésének tervezésére irányul.
8. Javaslat Dunaújváros területén új buszváró pavilonok telepítési, buszöblök, parkolók,
járdák javítása és jelzőtáblák aktualizálási munkálataira
Előadó:

Előkészítő:
Meghívott:

a pénzügyi bizottság elnöke
a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője
Debreczeni Tamás vezető ügyintéző
Mádai Balázs DVG Zrt. – elnök-vezérigazgató

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

2017.06.06.
2017.06.07.
2017.06.07.
2017.06.07.

A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a Dunaújváros területén új buszváró
pavilonok telepítési, buszöblök, parkolók, járdák javítása és jelzőtáblák aktualizálási
munkálataira tesz javaslatot a DVG Zrt. által megküldött árajánlatok alapján.
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9. Javaslat a Hunyadi János u. 4/1 szám alatt található épület (volt Juharos vendéglő)
felújítására
Előadó:

Előkészítő:
Meghívott:

a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető
Szedresi Csaba ügyintéző
Mádai Balázs -elnök vezérigazgató DVG Zrt.

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

2017.06.06.
2017.06.07.
2017.06 07.
2017.06.07.

A napirendi pont rövid tartalma: Jelen előterjesztés a volt Juharos vendéglő építészeti,
gépészeti és villamos felújítására tesz javaslatot.
10. Javaslat, harminc darab új közterületi pad megrendelésére
Előadó:
Előkészítő:
Meghívott:

Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály osztályvezető
Tóth Andrea ügyintéző
Mádai Balázs DVG Zrt. elnök-vezérigazgató

Véleményező bizottságok:
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság,
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság
Pénzügyi Bizottság

2017.06.07.
2017.06.07.
2017.06.07.
2017.06.06.

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros területén rengeteg régi, rossz állapotú pad
van melyeket javítani már nem lehet, ezért javasoljuk újabb harminc darab Urban T6-V
típusú pad megrendelését a DVG Zrt. árajánlata alapján.
11. Javaslat Dunaújváros területén lévő 13 db gyalogátkelők (zebrák) és környezeteinek
megvilágítás kiépítés, kiviteli tervdokumentáció elkészítésére
Előadó:
Előkészítő:
Meghívott:

Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető
Markóth Béla igazgató/osztályvezető
Farkas Róbert ügyintéző
-

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

2017.06.06.
2017.06.07.
2017.06.07.
2017.06.07.
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A napirendi pont rövid tartalma: Jelen előterjesztés a Dunaújváros területén lévő 13 db
gyalogátkelők (zebrák) és környezeteinek megvilágítás kiépítés, kiviteli tervdokumentáció
elkészítésére gazdasági szereplő kiválasztására tesz javaslatot.
12. Javaslat a Dunaújvárosi Gárdonyis Tanulókért Alapítvánnyal kötött támogatási
szerződés módosítására
Előadó:
Előkészítő:
Meghívott:

a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottságának elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Dr. László Borbála jogi, szervezési és intézményigazgatási osztályvezető
Péter Kata ügyintéző
Vargáné Kocsis Anikó - kuratóriumi elnök

Véleményező bizottságok:
közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

2017.06.06.
2017.06.06.

A napirendi pont rövid tartalma:DMJV Közgyűlése 355/2017. (V.18.) határozata
értelmében a Dunaújvárosi Gárdonyis Tanulókért Alapítvány 170.000,- forint önkormányzati
támogatást kapott a Villejuif-i tánciskolai projekt megvalósítására. Az Alapítvány elnöke
kérte a szerződés módosítását, mivel a pénzt – az eredeti kérelemben foglaltaktól eltérően
– repülőjegy kifizetésére fordítanák. A szerződés módosítása a tevékenységi kör, valamint a
felhasználás időpontjának módosítására vonatkozik.
13. Javaslat a Szilágyi Alapítvánnyal kötött támogatási szerződés módosítására
Előadó:
Előkészítő:
Meghívott:

az oktatási, kulturális, ifjúsági, és sportbizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Dr. László Borbála jogi, szervezési és intézményigazgatási osztályvezető
Péter Kata ügyintéző
Farkas Márta - kuratóriumi elnök

Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

2017.06.06.
2017.06.06.

A napirendi pont rövid tartalma:DMJV Közgyűlése 189/2017. (III.16.) határozata
értelmében a Szilágyi Alapítvány 100.000,- forint önkormányzati támogatást kapott
vajdasági kiránduláson való részvételre. Az Alapítvány elnöke kérte a szerződés
módosítását, mivel a tervezett időpontban a kirándulás nem valósult meg, azt az eredetinél
későbbi időpontra szerveznék. A szerződés módosítása az elszámolási időpont
módosítására vonatkozik.
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14. Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda Aprók Háza Tagóvodájának névváltoztatására; a
Dunaújvárosi Óvoda Alapító Okiratának módosítására
Előadó:
Előkészítő:
Meghívott:

az oktatási, kulturális, ifjúsági, és sportbizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Dr. László Borbála jogi, szervezési és intézményigazgatási osztályvezető
Péter Kata ügyintéző
Gyenes Józsefné - óvodavezető

Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

2017.06.06.
2017.06.07.

A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújvárosi Óvoda Aprók Háza Tagóvodájának,
közössége azzal a kérelemmel fordult az óvoda vezetőjéhez, hogy megváltoztathassák
óvodájuk nevét. Az óvodavezető megküldte a Közgyűlés felé megfogalmazott
névváltoztatási igényüket. A névváltoztatás, valamint a 2017/2018-as csoportindítás maga
után vonja az Alapító Okirat módosítását is.
15. Javaslat a 11. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására a Dr. Esztergomi
Egészségügyi Betéti Társasággal kötött feladatellátási szerződés módosítására
Előadó:
Előkészítő:
Meghívott:

a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Dr. László Borbála igazgató
Dr. Schleicher Judit jogi és szervezési ügyintéző
Dr. Esztergomi Klára háziorvos

Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

2017.06.06.
2017.06.07.

A napirendi pont rövid tartalma: A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő az
egészségügyi szolgáltatókkal kötött feladatellátási szerződések teljes körű revízióját kezdte
meg. A Dr. Esztergomi Egészségügyi Betéti Társasággal kötött szerződés módosítását
kérte. Az előterjesztés a szerződés módosítására irányul.
16. Javaslat a Pécs Rádió Kft.-vel kötendő megbízási szerződés véleményezésére
Dunaújvárost népszerűsítő reklámszolgáltatás kapcsán
Előadó:
Előkészítő:
Meghívott:

a jogi és szervezési igazgató
Dr. László Borbála igazgató
Szabó Ádám ügyintéző
-

Véleményező bizottságok:
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság

2017.06.07.
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A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Polgármestere 436/2017. (V. 11.) PM
határozatában döntött a Pécs Rádió Kft. „Utazz itthon is!” programjában bruttó húszezer
forintos költségért egy éven keresztül Dunaújváros turisztikai reklámozásáról. Az
előterjesztés keretében a Kft.-vel kötendő megbízási szerződés véleményezését kérjük a
Tisztelt Bizottságtól.
17. Javaslat a Dunaújvárost bemutató kisfilm angol nyelvű változatának megrendelésére
Előadó:
Előkészítő:
Meghívott:

a jogi és szervezési igazgató
Dr. László Borbála igazgató
Szabó Ádám ügyintéző
-

Véleményező bizottságok:
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság
Pénzügyi Bizottság
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság

2017.06.07.
2017.06.06.
2017.06.06.
2017.06.07.

A napirendi pont rövid tartalma: 2016 májusában készült el Dunaújvárosról az a
hiánypótló, különleges technikával (drón) fényképezett kisfilm, mely új látásmódban mutatja
be Városunkat. A film nagy sikernek örvend, számtalan rendezvényen, nemzetközi
konferencián is vetítik. Felmerült a kezdeményezés, hogy a minél szélesebb körben való
terjesztéshez szükséges lenne az angol nyelvű változat elkészíttetése.
18. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Dunaújvárosi
Vagyonkezelő Zrt. között a dunaújvárosi 3371/3 helyrajzi számú ingatlanon található
épület őrzésére vonatkozó vállalkozási szerződés módosítására
Előadó:
Előkészítő:
Meghívott::

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető
Dr. Kaja Edit ügyintéző
Mádai Balázs a DVG Zrt. Elnök-vezérigazgatója
2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.

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

2017.06.07.
2017.06.07.
2017.06.06.

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és
DVG Zrt. között szerződés jött létre, a dunaújvárosi 3371/3 helyrajzi számú ingatlanon
található épület őrzésére vonatkozóan 2017. március 8. napjától április 8 napjáig. Azonban
ezen időpontig nem kapta visza birtokba DMJV Önkormányzata az ingatlant, ezért
szükséges a szerződés módosítása.
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19. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Vöröskereszt
Fejér Megyei Szervezet között fennálló haszonkölcsön szerződés 3. számú
módosítására, Dunaújváros, Városháza tér 1. VIII. 807. és 808. sz. irodahelyiség és a
hozzájuk tartozó tárgyaló vonatkozásában
Előadó:
Előkészítő:
Meghívott::

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető
Dr. Kaja Edit ügyintéző
Szücsné Szigeti Hedvig megyei igazgató
Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete 8001 Székesfehérvár,
Pf.: 124.

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

2017.06.07.
2017.06.07.

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a
Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei szervezete között haszonkölcsön szerződés jött létre
2010. június 25-én a Dunaújváros, Városháza tér 1. VIII. 807 és 808. sz. irodahelyiség és a
hozzájuk tartozó tárgyaló vonatkozásában 5 évre. A szerződés meghosszabbításra került. A
szerződésmódosítás szerint a haszonkölcsön szerződés 2017. június 30-án lejár. A Magyar
Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete kérte a haszonkölcsön szerződés további
meghosszabbítását.
20. Javaslat a Fáy A. utcai műfüves pálya üzemeltetésére (DVG Zrt. ajánlata)
Előadó:
Előkészítő:
Meghívott:

a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Dr. Vántus Judit osztályvezető
Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző
Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt.

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

2017.06.06.
2017.06.07.
2017.06.07.

A napirendi pont rövid tartalma: Javaslat a Fáy A. utcai műfüves pálya üzemeltetésére. A
DVG Zrt. ajánlata 280.500,-Ft+Áfa/hó.
21. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 738/2016. (XI.17.)
határozata figyelembevételével, az autóbusszal végzett menetrend szerinti
személyszállítási
közszolgáltatás
megújításának
előkészítésére
vonatkozó
vállalkozási szerződés módosítására
Előadó:

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
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Előkészítő:
Meghívott:

Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető
Engyel László ügyintéző
Szabó Imre igazgató, Városfejlesztési Igazgatóság
Gertheis Antal ügyvezető, Mobilissimus Kft.
(1093 Bp., Lónyay u. 34. 3. em. 21.)

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

2017.06.07.
2017.06.07.
2017.06.06.
2017.06.06.

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Közgyűlése a 738/2016. (XI.17.)
határozatával döntött arról, hogy az autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti
személyszállítási közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos pályázati kiírás elkészítésével a
Mobilissimus Kft.-t bízza meg. A megbízási szerződés teljesítése alatt az előkészítő osztály
egyeztető tárgyalást folytatott a gazdasági társasággal a feladattal kapcsolatosan. A
Modern Városok Program keretien belül 2018. I. vagy II. félévében buszbeszerzés
valósulhat meg Dunaújvárosban.
22. „Helyi, integrált szabadidősportos és egyesületi keretek közötti sport programhoz”
(HISZEK Benned Sport Program) Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkárságával
megkötött támogatási szerződésmódosítás véleményezése
Előadó:
Előkészítő:
Meghívott:

az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető
Engyel László ügyintéző
-

Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

2017.06.06.
2017.06.07.

A napirendi pont rövid tartalma: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős
Államtitkársága megküldte a támogatási szerződésmódosítás tervezetét, mely lehetővé
tesz, hogy átadott támogatásként elszámoljon Dunaújváros MJV Önkormányzata a korábbi
döntés által megkapott, 4.050 E Ft támogatási összeggel.
23. Munkaszerződés véleményezése – Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat - Dunaújváros
MJV Közgyűlése 371/2017. (V.18.) határozata alapján
Előadó:
Előkészítő:

vagyonkezelési osztályvezető
Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető
Engyel László ügyintéző

Meghívott:
Véleményező bizottságok:
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

2017.06.07.

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Közgyűlése a 371/2017. (V.18.)
határozatával döntött arról, hogy Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat igazgatói tisztségével
Gergő Edmondot választotta meg 2017. június 01-től 2018. május 31-ig.
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24. Javaslat a Sukothai Team Thai Box Egyesület támogatási kérelmével kapcsolatosan
Előadó:
Előkészítő:
Meghívott:

vagyonkezelési osztályvezető
dr. Vántus Judit osztályvezető
Kemenczei Anett ügyintéző
Rozman István elnök (2400 Dunaújváros, Erkel kert 17. 1/3.)

Véleményező bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság
pénzügyi bizottság
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

2017.06.07.
2017.06.06.
2017.06.06.
2017.06.07.

A napirendi pont rövid tartalma: A Sukothai Team Thai Box Egyesület elnöke azzal a
kérelemmel fordult Polgármester Úrhoz, hogy a „Nemzetek Csatája 3.” nemzetközi k-1 és
profi Box Gála Dunaújvárosban való megrendezéséhez további 1.000.000,- Ft vissza nem
térítendő támogatást biztosítson.
25. Javaslat Gál Roland Ádám támogatási kérelmével kapcsolatosan
Előadó:
Előkészítő:
Meghívott:

vagyonkezelési osztályvezető
dr. Vántus Judit osztályvezető
Kemenczei Anett ügyintéző
Gál Roland Ádám (2400 Dunaújváros, Széchenyi u. 3/A. 3/1.)

Véleményező bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság
pénzügyi bizottság
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

2017.06.07.
2017.06.06.
2017.06.06.
2017.06.07.

A napirendi pont rövid tartalma: Gál Roland Ádám egyéni sportoló azzal a kérelemmel
fordult Polgármester Úrhoz, hogy a 2017. május 26-28. között megrendezett WBPF Európa
Bajnokságon való részvételének költségeihez 300.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást
biztosítson.
26. Javaslat a Dunanett Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására
Előadó:
Előkészítő:

vagyonkezelési osztályvezető
Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető
Serfőző Anikó ügyintéző
Meghívott:
Véleményező bizottságok:
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

2017.06.07.

A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Közgyűlése a 381/2017. (V.18.) határozattal
döntött a Dunanett Nonprofit Kft. új ügyvezetője, illetve könyvvizsgálója megválasztásáról.
Dr. Móricz Zoltán Ügyvéd Úr elkészítette az alapító okirat módosítását, illetve az egységes
szerkezetet.
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27. Javaslat a DSZSZ Kft. alapító okiratának módosítására
Előadó:
Előkészítő:
Meghívott:

vagyonkezelési osztályvezető
Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető
Serfőző Anikó ügyintéző
-

Véleményező bizottságok:
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

2017.06.07.

A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Közgyűlése a 380/2017. (V.18.) határozattal
megválasztotta a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. (DSZSZ Kft.) új könyvvizsgálóját. Dr.
Móricz Zoltán Ügyvéd Úr elkészítette az alapító okirat módosítását, illetve az egységes
szerkezetet.
28. Javaslat az Innopark Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására
Előadó:
Előkészítő:

vagyonkezelési osztályvezető
Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető
Serfőző Anikó ügyintéző
Meghívott:
Véleményező bizottságok:
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

2017.06.07.

A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Közgyűlése a 383/2017. (V.18.) határozattal
döntött az Innopark Nonprofit Kft. új ügyvezetője, illetve könyvvizsgálója megválasztásáról.
Dr. Móricz Zoltán Ügyvéd Úr elkészítette az alapító okirat módosítását, illetve az egységes
szerkezetet.
29. Javaslat a DVG Zrt. alapító okiratának módosítására
Előadó:
Előkészítő:

vagyonkezelési osztályvezető
Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető
Serfőző Anikó ügyintéző
Meghívott:
Véleményező bizottságok:
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

2017.06.07.

A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Közgyűlése a 379/2017. (V.18.) határozattal
megválasztotta a DVG Zrt. új könyvvizsgálóját. Dr. Galambos Gábor Ügyvéd Úr elkészítette
az alapító okirat módosítását, illetve az egységes szerkezetet.
30. Alapító Okirat módosítás véleményezése – DKKA Nkft. - Dunaújváros MJV Közgyűlése
378/2017. (V.18.) határozata alapján
Előadó:
Előkészítő:
Meghívott:

vagyonkezelési osztályvezető
Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető
Engyel László ügyintéző
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Véleményező bizottságok:
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

2017.06.07.

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Közgyűlése a 378/2017. (V.18.)
határozatával döntött arról, hogy a DKKA Nkft. ügyvezetője Szemenyei István, a
könyvvizsgálója Viczkó és Társa Kft. lesz 2017. június 01-től 2018. május 31-ig. Ennek okán
szükséges az alapító Okirat módosítása.
31. Alapító Okirat módosítás véleményezése – Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nkft. Dunaújváros MJV Közgyűlése 375/2017. (V.18.) határozata alapján
Előadó:
Előkészítő:

vagyonkezelési osztályvezető
Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető
Engyel László ügyintéző

Meghívott:
Véleményező bizottságok:
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

2017.06.07.

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Közgyűlése a 375/2017. (V.18.)
határozatával döntött arról, hogy a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nkft. ügyvezetője Kiss
András Péter, a könyvvizsgálója Tóthné Nagy Etelka lesz 2017. június 01-től 2018. május 31ig. Ennek okán szükséges az alapító Okirat módosítása.
Dunaújváros, 2017. június 2.
Tóth Kálmán s.k.
a bizottság elnöke

