DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Dunaújváros, Városháza tér 1.
(06-25) 544-203
E-mail:penzugyi@pmh.dunanet.hu

MEGHÍVÓ
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése

Pénzügyi Bizottság

2017. 04. 16. (kedd)

16:00 órai kezdettel
rendkívüli nyílt ülést tart, melyre meghívom
Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 1. Földszinti díszterem

Nyílt napirendek:
1. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és
végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítására és
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 232/2017. (IV.21.) és 233/2017. (IV. 21.)
határozatai kiigazítására
Előadó:
Előkészítő:
Meghívott:

Cserna Gábor polgármester
Dudás Pálné költségvetési és pénzügyi osztályvezető
Szekeres Réka pénzügyi vezető ügyintéző
-

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

2017. 05. 16.
2017. 05. 16.
2017. 05. 16.

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
által elfogadott 2017. évi költségvetést érintő döntések, valamint a kötött felhasználású állami
támogatások felhasználása és saját hatáskörű előirányzat változások átvezetése, valamint a
zárszámadási rendeletben jóváhagyott maradvány bedolgozása a költségvetési rendeletbe.
2. Javaslat a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza rehabilitációs hozzájárulás
befizetése miatti támogatási kérelme elbírálására
Előadó:
Előkészítő:
Meghívott:

az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke
pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató
Bokor Zsuzsanna kulturális ügyintéző
Őze Áron, BKMH igazgató

Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság
pénzügyi bizottság

2017. 05. 16.
2017. 05. 16.

gazdasági és területfejlesztési bizottság

2017. 05. 16.

A napirendi pont rövid tartalma: A Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza egyik
megváltozott munkaképességű dolgozója felmondott, a megüresedett állás betöltése nem
megváltozott munkaképességű dolgozóval történt. A töredék évre 765 E Ft rehabilitációs
hozzájárulást kell fizetnie a színháznak, ezért kérik az intézmény előirányzatát az összeggel
megemelni. Fedezetet a támogatásra az „Intézményi tartalék” rovat nyújthat.
3. Javaslat a 15. számú felnőtt háziorvosi körzetben található, dr. Ágoston Erzsébet
tulajdonát képező eszközök megvásárlására
Előadó:

a pénzügyi bizottság elnöke
a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő:

Dr. László Borbála igazgató
Dr. Schleicher Judit jogi és szervezési ügyintéző
Dr. Ágoston Erzsébet háziorvos

Meghívott:

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

2017. 05. 16.
2017. 05. 16.
2017. 05. 16.
2017. 05. 16.

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Önkormányzata 2017. május 1. napjától
egészségügyi szolgáltatóként látja el a 15. sz. felnőtt háziorvosi körzetet. A körzet működéséhez
nélkülözhetetlen, dr. Ágoston Erzsébet tulajdonában álló eszközök megvásárlására irányul az
előterjesztés.
4. Javaslat a Dunaújvárosi Óvodában gyógypedagógus és gyógypedagógiai asszisztens
álláshely engedélyezésére
Előadó:
Előkészítő:
Meghívott:

az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
Dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató
Péter Kata ügyintéző
Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda vezetője

Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság
pénzügyi bizottság
gazdasági és területfejlesztési bizottság

2017. 05. 16.
2017. 05. 16.
2017. 05. 16.

A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújvárosi Óvoda vezetője azzal a kéréssel fordult
Önkormányzatunkhoz, hogy az intézmény 1 fő gyógypedagógust és 1 fő gyógypedagógiai
asszisztenst alkalmazhasson. Az intézményben létszámbővítésre nem kerül sor, 6 nyugdíjba
vonuló alkalmazott helyett szeretne az intézményvezető két új státuszt létesíteni. Így az új
álláshely többletfinanszírozást nem igényel, a felszabaduló bérek terhére megvalósítható.
5. Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda költségvetési előirányzatának módosítására
Előadó:

az oktatási, kulturális, ifjúsági, és sportbizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

Előkészítő:
Meghívott:

Dr. László Borbála jogi, szervezési és intézményigazgatási osztályvezető
Péter Kata ügyintéző
Gyenes Józsefné - óvodavezető

Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális, ifjúsági, és sportbizottság
pénzügyi bizottság
gazdasági és területfejlesztési bizottság

2017. 05. 16.
2017. 05. 16.
2017. 05. 16.

A napirendi pont rövid tartalma:
A Dunaújvárosi Óvoda vezetője kéri a Csillagvirág Tagóvoda kéménye felújításának
engedélyezését. A kémény felújítása – mely felülvizsgálat során javasolt – 339.738,- forintba kerül.
Ez az összeg az óvoda költségvetésében nem szerepel, így az óvodavezető a költségvetési
előirányzat fenti összeggel történő módosítását is kéri.
6. Javaslat a Dunaújvárosi Óvodában a 2017/2018-as nevelési évben indítandó csoportok
számának meghatározására, átszervezésre
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 Jogi és Szervezési igazgató
Péter Kata ügyintéző
Gyenes Józsefné a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője
Török Szabolcs a Székesfehérvári Tankerületi Központ igazgatója

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

2017. 05. 16.
2017. 05. 16.
2017. 05. 16.
2017. 05. 16.

A napirendi pont rövid tartalma: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2)
bekezdése értelmében a fenntartó határozza meg az adott nevelési évben indítható óvodai
csoportok számát. 2017. április 3-4-én a Dunaújvárosi Óvodában megtörtént az óvodai előjegyzés,
melynek során a gyermeklétszám 107 fővel kevesebb lett a férőhelyszámtól.
Fentiekre tekintettel az intézményvezető a racionális működés érdekében átszervezésre tett
javaslatot.
7. Javaslat nyertes ajánlattevő kiválasztására a 2016. évi Közművelődési Érdekeltségnövelő
pályázat megvalósításához szükséges műszaki eszközök beszerzése vonatkozásában
Előadó:
Előkészítő:

Szabó Imre városfejlesztési igazgató
Szabó Imre városfejlesztési igazgató
Borka Ildikó pályázati koordinációs ügyintéző
Meghívott: Kováts Rózsa ügyvezető igazgató, MMK Közhasznú Nonprofit Kft. (Dunaújváros,
Apáczai Cs. János u. 11., kovats.rozsa@gmail.com)
Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság
pénzügyi bizottság
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság
gazdasági és területfejlesztési bizottság

2017. 05.16.
2017. 05. 16.
2017. 05. 16.
2017. 05. 16.

A napirendi pont rövid tartalma: Önkormányzatunk 2016-ban közművelődési érdekeltségnövelő

támogatást nyert, melynek tárgya műszaki-hangtechnikai eszközök beszerzése az MMK K. N.Kft.
részére (II. ütem). Az előterjesztés tárgya a nyertes ajánlatevő kiválasztása a beszerzéshez
kapcsolódóan.
8. Javaslat árajánlatkérések bekérésére a DUNA-MUNKA-TOP projektben megvalósítandó
pályaorientációs tevékenységhez Kisokos szerkesztésére
Előadó:
Előkészítő:
Meghívott:

Szabó Imre városfejlesztési igazgató
Szabó Imre városfejlesztési igazgató
Halmai Nóra ügyintéző
-

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

2017.05.16.
2017.05.16.
2017.05.16.
2017.05.16.

A napirendi pont rövid tartalma:
Á DUNA-MUNKA-TOP projektben vállalt tevékenység pályaorientációs tanácsadás lebonyolítása,
melyhez segédanyagként szükséges egy ún. Kisokos megalkotása. A feladatot elvégző gazdasági
szereplő kiválasztása érdekében árajánlatok bekérését javasoljuk.
9. Javaslat árajánlatkérések bekérésére
ajándéktárgyainak elkészítésére
Előadó:
Előkészítő:
Meghívott:

a

DUNA-MUNKA-TOP

projekt

promóciós

Szabó Imre városfejlesztési igazgató
Szabó Imre városfejlesztési igazgató
Halmai Nóra ügyintéző
-

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

2017.05.16.
2017.05.16.
2017.05.16.
2017.05.16.

A napirendi pont rövid tartalma:
Á DUNA-MUNKA-TOP projekt népszerűsítése, minél nagyobb nyilvánosságának érdekében az
együttműködő partnerek, illetve a célcsoport részére promóciós ajándéktárgyak készíttetésének
költsége szerepel a projekt költségvetésében. A feladatot elvégző gazdasági szereplő kiválasztása
érdekében árajánlatok bekérését javasoljuk.
10. Javaslat a TOP-6.3.2 Zöld város projekt kapcsán megkötött bankszámla pénzügyi
fedezetének biztosítására
Előadó:
Előkészítő:
Meghívott:

Szabó Imre, Városfejlesztési Igazgató
Szabó Imre, Városfejlesztési Igazgató
Halmai Nóra pályázati koordinációs ügyintéző
-

Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság
gazdasági és területfejlesztési bizottság

2017. 05. 16.
2017. 05. 16.

A napirendi pont rövid tartalma:
A TOP-6.3.2-15-DU1-2016-00001 Zöld Város c. projekt támogatási összegének lehívásához a

Magyar Államkincstárnál vezetett bankszámla nyitására volt szükség. A számlavezetés és a
pénzügyi tranzakciók technikai lebonyolítása kapcsán felmerülő költségek finanszírozására fedezet
biztosítása szükséges.
11. Javaslat beérkezett ajánlatok elbírálására SECAP készítésére a TOP-6.5.1-15
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése c. pályázatok megvalósítása érdekében
Előadó:
Előkészítő:
Meghívott:

Szabó Imre igazgató
Szabó Imre igazgató
Halmai Nóra ügyintéző
-

Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság
gazdasági és területfejlesztési bizottság

2017.05.16.
2017.05.16.

A napirendi pont rövid tartalma:
A kiírt határidőre beérkezett ajánlatok alapján javaslat a legkedvezőbb ajánlatot adó gazdasági
szereplő kiválasztására Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Fenntartható Energia- és
Klímaakcióterv (ún. SECAP) készítésére a TOP-6.5.1 forrásból megvalósuló projektben vállalt
tevékenységként
12. Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának elindítására a
Baracsi út 30. sz. alatti ingatlanon
Előadó:
Előkészítő:
Meghívott:

a Gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a Pénzügyi bizottság elnöke
Szabó Imre – Városfejlesztési Igazgató
Kárgli Rita - településrendezési ügyintéző
Horváth Andrea, BH Duna Kft. ügyvezető
bhdunakft@gmail.com

Véleményező bizottságok:
a Gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a Pénzügyi bizottság elnöke

2017.05.16.
2017.05.16.

A napirendi pont rövid tartalma:
A BH Duna Kft. kérte, hogy a Baracsi út 30. szám alatti ingatlan olyan övezeti besorolásba
kerüljön, ahol lehetőség van az épületen belül 6 lakás kialakítására. A rendezési terv módosítással
járó költségeket vállalták.
13. Javaslat a Modern Városok Program keretében az „élményfürdő felújítása” elnevezésű
állami beruházás előkészítésével kapcsolatos feladatok a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. részére
történő átadására
Előadó:

Előkészítő:
Meghívott:

a Gazdasági és területfejlesztési bizottság elnök
a Pénzügyi bizottság elnöke
a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság elnöke
az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke
Szabó Imre – Városfejlesztési Igazgató
Kárgli Rita - településrendezési ügyintéző
Mádai Balázs ügyvezető
Vasmű u. 41. Kft.

Véleményező bizottságok:
a Gazdasági és területfejlesztési bizottság
a Pénzügyi bizottság

2017.05.16.
2017.05.16.

a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság elnöke
az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke

2017.05.16.
2017.05.16.

A napirendi pont rövid tartalma:
Magyarország Kormánya az 1394/2016. (VII.21.) Korm. határozatával döntött az élményfürdő
felújításának támogatásáról. Dunaújváros MJV Önkormányzata a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.
projektirodát hozta létre a TOP és a Modern Városok Programban szerepelő projektek
lebonyolítására. A támogatói okiratot még nem kaptuk meg, ezért a feladat átadásához szükséges
előzetesen a költségek biztosítása. Javasoljuk, hogy a projekttel kapcsolatos feladatok
végrehajtásával az Önkormányzat a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. projektirodát bízza meg.
14. Javaslat 249/2017. (IV.21.) Közgyűlési Határozat visszavonására
Előadó:

Előkészítő:
Meghívott:

a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
az önkormányzat bírálóbizottsága elnöke
Markóth Béla osztályvezető
Somfainé Petőfalvi Anita ügyintéző
Rontó Mónika ügyintéző
-

Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság
gazdasági és területfejlesztési bizottság
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság
önkormányzat bírálóbizottsága

2017. 05. 16.
2017. 05. 16.
2017. 05. 16.
2017. 05. 16.
2017. 05. 16.
2017. 05. 16.

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV. Közgyűlése 249/2017. (IV.21) határozatával
döntést hozott a sportingatlan üzemeltetéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindításáról. A
Közbeszerzési Hatóság az eljárási dokumentumok ellenőrzését követően tájékoztatást küldött,
hogy jelen tárgyban az eljárás becsült értéke és a szolgáltatás pontos tárgya okán nem kötelező
az eljárás lefolytatása, így beszerzési eljárás lebonyolításával biztosítható a szolgáltatás
folyamatossága, mely a kacsolódó közgyűlési határozat visszavonását indokolja.
15. Javaslat Dunaújváros területén lévő 13 db gyalogátkelők (zebrák) és környezeteinek
megvilágítás kiépítés, kiviteli tervdokumentáció elkészítésére árajánlatok bekérésére
Előadó:

Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető

Előkészítő:

Markóth Béla igazgató/osztályvezető
Farkas Róbert ügyintéző
-

Meghívott:

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

2017.05. 16.
2017.05. 16.
2017.05. 16.

A napirendi pont rövid tartalma:
Jelen előterjesztés a Dunaújváros területén lévő 13 db gyalogátkelők (zebrák) és környezeteinek
megvilágítás kiépítés, kiviteli tervdokumentáció elkészítésére árajánlat bekérésre tesz javaslatot.

16. Javaslat Dunaújváros
jóváhagyására
Előadó:
Előkészítő:
Meghívott:

szúnyoggyérítésre

vonatkozóan

a

vállalkozói

szerződés

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

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

2017.05. 16.
2017.05. 16.
2017.05. 16.

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros szúnyoggyérítésre vonatkozóan a vállalkozói
szerződés jóváhagyása
17. Javaslat a Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület támogatási kérelmével kapcsolatosan
Előadó:
Előkészítő:
Meghívott:

vagyonkezelési osztályvezető
dr. Vántus Judit osztályvezető
Kemenczei Anett ügyintéző
Somfai Rezső elnök (2400 Dunaújváros, Gagarin tér 13. fsz. 1.)

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

2017. 05. 16.
2017. 05. 16.
2017. 05. 16.
2017. 05. 16.

A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület elnöke azzal a
kérelemmel fordult Polgármester Úrhoz, hogy haltelepítésre 2.500.000,- Ft vissza nem térítendő
támogatást biztosítson.
18. Javaslat a Dunamenti Regionális Népfőiskola és az Önkormányzat között fennálló bérleti
szerződés felmondására
Előadó:

Előkészítő:
Meghívott:

a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság
Dr. Vántus Judit osztályvezető
Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző
Dr. Kántor Károlyné elnök, Dunamenti Regionális Népfőiskola

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

2017. 05. 16.
2017. 05. 16.
2017. 05. 16.
2017. 05. 16.

A napirendi pont rövid tartalma: Javaslat a Dunamenti Regionális Népfőiskola és az
Önkormányzat között fennálló bérleti szerződés felmondására.
Dunaújváros, 2017. május 12.
Pintér Attila s.k.

