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. november 8-án (szerda) 12,00 órai kezdettel
nyílt ülést tart, melyre meghívom
Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 1. „A” épület, földszint Díszterem
Javasolt napirendek:
1. Javaslat DMJV Önkormányzata Közgyűlésének 29/2016. (XI.18.) építményadóról szóló
önkormányzati rendeletének módosítására
Előadó:
Előkészítő:

a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Szaniszlóné Szabó Ildikó osztályvezető

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

2017.11. 07.
2017.11. 08.
2017.11. 08.

A napirendi pont rövid tartalma: A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 2018. január 1.
napjával az építményadó tárgyi hatályát kiterjeszti a településkép védelméről szóló 2016. évi
LXXIV. törvény szerinti reklámhordozóra. Ennek okán helyi rendeletünket módosítani
szükséges.
2. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata által
végzett feladatellátások (közfoglalkoztatás, akkreditált és OKJ-s képzések) kapcsán
felmerülő költségvetési többlettámogatási igény elbírálására
Előadó:

Előkészítő:
Meghívott:

a Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága elnöke
a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság elnöke
a Pénzügyi Bizottság elnöke
az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság elnöke
Bojér Éva személyügyi és működtetési osztályvezető
Burkovics Otilia titkársági igazgatási ügyintéző
Hosszú János Dunaújváros MJV Roma Nemzetiségi
Önkormányzata elnöke

Véleményező bizottságok:
Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság
Pénzügyi Bizottság

2017.11.07.
2017.11.08.
2017.11.07.
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Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság

2017.11.08.

A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2018. évi
közfoglalkoztatás, akkreditált és OKJ-s képzések megvalósításának problémamentes
lebonyolítása érdekében a költségvetési többlettámogatási igényüket 12 M Ft összegben (7,2
M Ft vissza nem térítendő, valamint 4,8 M Ft visszatérítendő támogatás) kérelmezte.
3. Javaslat a rászoruló dunaújvárosi gyermekek 2017. évi téli szünidei ingyenes
étkeztetésének biztosítására
Előadó:
Előkészítő:
Meghívott:

szociális osztályvezető
Dr. Deák Mária osztályvezető
Dr. Nyikomné Gévay Katalin szociális-igazgatási támogatási
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

2017.11.07.
2017.11 07.
2017.11.08.
2017.11.08.

A napirendi pont rövid tartalma:Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017.
december 27-étől 2018. január 2-áig biztosítja az ingyenes téli szünidei étkeztetést, melynek
költsége maximum 269.280,- Ft. Az előterjesztés a 2017/2018-as nevelési év téli szünidei
étkeztetését lebonyolító szolgáltató kiválasztására és szerződéskötésre tesz javaslatot.
4. Javaslat az I. sz. Rendelőintézet 6. szintjén lévő váróterem festési munkálataira
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 osztályvezető
Kindle-Vincze Márta ügyintéző
Sipos Réka ügyintéző
Dr. Mészáros Lajos kórházigazgató
Mádai Balázs DVG Zrt. elnök-vezérigazgató

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

2017.11.07.
2017.11.08.
2017.11.08.
2017.11.08.

A napirendi pont rövid tartalma: A dunaújvárosi I.sz Rendelőintézet tetőfelülete
folyamatosan beázik. A tető szigetelését DMJV Közgyűlésének 291/2017. (IV.21.) határozata
alapján a DVG Zrt. elvégezte. Utólagosan a váróterem mennyezetének és oldalfalainak
festése szükséges. Az előterjesztés az utómunkálatok költségeinek biztosítására irányul.
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5. Javaslat a „TOP-6.3.2-15 „Zöld város kialakítása” pályázat kivitelezésére megkötött
vállalkozási szerződés módosítására
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Szabó Imre osztályvezető
Halmai Nóra ügyintéző

Előadó:
Előkészítő:
Meghívott:

--

Véleményező bizottságok:
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság

2017.11.08.

A napirendi pont rövid tartalma: A TOP-6.3.2-15 „Zöld város kialakítása”c. projekt keretében
tervezett kivitelezési feladatok ellátására az önkormányzat és a DVG Zrt között létrejött
vállalkozási szerződést módosítani szükséges.
6. Javaslat Dunaújváros területén lévő 15 db gyalogátkelők (zebrák) és környezeteinek
megvilágítás kiépítés során telepített eszközök átadására az E-ON Dél-dunántúli
Áramhálózati Zrt. részére
Előadó:
Előkészítő:
Meghívott:

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Markóth Béla osztályvezető
Farkas Róbert ügyintéző
-

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

2017.11.08.
2017.11.08.
2017.11.08.

A napirendi pont rövid tartalma:Jelen előterjesztés a Dunaújváros területén lévő 15 db
gyalogátkelők (zebrák) és környezeteinek megvilágítás kiépítés során telepített eszközök
átadására az E-ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. részére
7. Javaslat Dunaújváros Vasmű úton található köztéri nyilvános illemhely üzemeltetési
munkáira
Előadó:
Előkészítő:

városüzemeltetési és beruházási osztályvezető
Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető
Szabó László ügyintéző

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

2017.11.07.
2017.11 08.
2017.11.08.
2017.11.08.

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Vasmű úton található köztéri nyilvános
illemhely üzemeltetésére beérkezett árajánlatok ismertetése, összehasonlítása és a nyertes
ajánlat kiválasztása
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8. Javaslat a dunaújvárosi 3331/22 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű,
természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlan, vagy annak egy része
értékesítésére vonatkozó pályázat értékelésére
Előadó:
Előkészítő:
Meghívott:

a ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
Dr. Vántus Judit osztályvezető
Engyel László ügyintéző
-

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

2017.11.08.
2017.11.08.

A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Közgyűlése a 580/2017.(IX.21.) határozatában
döntött a dunaújvárosi 3331/22 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, természetben
az Északi Ipari Parkban található ingatlan részben, vagy egészben pályázati úton történő
értékesítéséről. A pályázati felhívást az előkészítő osztály megjelentette a Dunaújváros című
hetilapban. A pályázat postára adásának határideje 2017. október 13. volt.
9. Bérbeadás véleményezése az önkormányzati tulajdonban álló, a DVG Zrt. kezelésében
lévő, természetben a Bólyai János u. 1. szám alatt található pincehelyiségre vonatkozóan
Előadó:
Előkészítő:
Meghívott:

Dr. Vántus Judit osztályvezető
Dr. Vántus Judit osztályvezető
Dr. Kaja Edit ügyintéző
-

Véleményező bizottságok:
Gazdasági és területfejlesztési bizottság
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

2017.11.08.
2017.11.08.

A napirendi pont rövid tartalma: Czeba Ádám szeretné bérbe venni az önkormányzat
tulajdonában álló, dunaújvárosi 16/4/A/18 helyrajzi számú, 48 m² nagyságú, természetben
Dunaújváros, Bólyai János u. 1. szám alatt található pincehelyiséget. DMJV Közgyűlése
728/2015. (XII.17.) határozatával elfogadta a nem lakás célú helyiségek bérleti díjára vonatkozó
táblázatot, mely szerint a helyiség bérleti díja 4.730.-Ft/m²/év+Áfa.
10. Javaslat a Dunaújvárosi Evangélikus Egyházközséggel templomi koncertek tartásáról
kötött Együttműködési megállapodás felülvizsgálatára, új megállapodás megkötésére
Előadó:

Előkészítő:
Meghívott:

az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
dr. László Borbála a humán szolgáltatási osztály vezetője
Bokor Zsuzsanna kulturális ügyintéző
Stermeczki András, evangélikus lelkész

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

2017.11.07.
2017.11.07.
2017.11.08.
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gazdasági és területfejlesztési bizottság

2017.11.08.

A napirendi pont rövid tartalma: Az önkormányzat és a Dunaújvárosi Evangélikus
Egyházközség 1999-ben Együttműködési megállapodást kötött, amit felek 2008-ban
módosítottak. Az azóta történt változások indokolják a szerződés felülvizsgálatát, új szerződés
megkötését, amely tartalmában a korábbin alapul. Jelen előterjesztés meghatározza a 2018.
évi átalánydíj összegét is.
11. Javaslat a Dunaújvárosi Vegyeskarral kötött Közművelődési
megállapodás felülvizsgálatára, új megállapodás megkötésére
Előadó:

Előkészítő:
Meghívott:

együttműködési

az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
dr. László Borbála a humán szolgáltatási osztály vezetője
Bokor Zsuzsanna kulturális ügyintéző
Ácsné Tóth Erika, egyesületi elnök

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

2017.11.07.
2017.11.07.
2017.11.08.
2017.11.08.

A napirendi pont rövid tartalma: Az önkormányzat és a Dunaújvárosi Vegyeskar 2000-ben
Közművelődési együttműködési megállapodást kötött. Az azóta történt változások indokolják
az új szerződés megkötését, amely tartalmában a korábbin alapul, az előterjesztés
meghatározza a 2018. évi támogatás összegét is.
12. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Szonáta Zeneművészeti
Alapítvánnyal
Előadó:

Előkészítő:
Meghívott:

az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
dr. László Borbála a humán szolgáltatási osztály vezetője
Bokor Zsuzsanna kulturális ügyintéző
Moravecz Attila elnök

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

2017.11.07.
2017.11.07.
2017.11.08.
2017.11.08.

A napirendi pont rövid tartalma: Az önkormányzat 2017. évi költségvetésében már kiemelt
előirányzatként szerepel a Szonáta Zeneművészeti Alapítvány, 1.000 E Ft-tal, különböző helyi
pályázatokon további 1.395 E Ft-ot nyertek. Az előterjesztés egy határozatlan idejű
együttműködési megállapodás feltételeit rögzíti, és meghatározza az alapítvány 2018. évi
támogatásának nagyságát is.
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13. Javaslat a Magyar Kultúra Napján tartandó ünnepi műsorra és annak költségeire
Előadó:

Előkészítő:
Meghívott:

az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Dr. László Borbála osztályvezető
Bokor Zsuzsanna, kulturális ügyintéző
Moravecz Attila Szonáta Zeneművészeti Alapítvány elnöke
Ácsné Tóth Erika, a Dunaújvárosi Vegyeskar elnöke

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

2017.11.07.
2017.11.07.
2017.11.08.
2017.11.08.

A napirendi pont rövid tartalma: 2018. januárjában a Magyar Kultúra Napján tartandó
ünnepi koncerten a Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola tanárai és a Dunaújvárosi
Vegyeskar adnak műsort, ennek keretében a polgármester úr vagy alpolgármester úr átadja a
Pro Cultura Intercisae díjakat. A műsor költsége 120.000 Ft. A kiadásokra költségvetési
rendelet 5. melléklet „Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok” rovat dologi kiadások sora
nyújthat fedezetet.
14. Javaslat a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság részére
átadásáról szóló megállapodástervezet véleményezésére
Előadó:
Előkészítő:
Meghívott:

beszerzendő

gépjárművek

a humán szolgáltatási osztályvezető
Dr. László Borbála osztályvezető
Szabó Ádám ügyintéző
-

Véleményező bizottságok:
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

2017.11.08.

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Önkormányzata 163/2017. (III. 16.)
közgyűlési határozatában döntött a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság részére 3 db gépjármű
beszerzéséről. A gépjárművek gyártása folyamatban van, szállításukat követően
adományozhatók a rendőrkapitányságnak. Az átadásukról szóló megállapodástervezetet
megküldte a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság, mely véleményezést ezúton kérjük a Tisztelt
Bizottságtól.
15. Javaslat kártérítési igény elbírálására
Előadó:
Előkészítő:
Meghívott:

jogi és közgyűlési osztályvezető
dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető
dr. Horváth Petra ügyintéző
Csorvási Béla károsult

Véleményező bizottságok:
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

2017.11.08.
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A napirendi pont rövid tartalma: 2017. szeptember 17-én a Dunaújváros, Római út 28. szám
előtt parkolt gépjárműre egy akácfáról letörött faág esett rá az esti vihar során, melynek
következtében az autó több helyen megsérült. A károsult vagyoni kártérítési igénnyel lépett fel
DMJV Önkormányzatával szemben.
Dunaújváros, 2017. november 03.
Tóth Kálmán s.k.
a bizottság elnöke

