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Nyílt napirendek:
1. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a családi
események engedélyezésének szabályairól, valamint a lebonyolításáért fizetendő
szolgáltatási díjak mértékéről szóló önkormányzati rendeletének megalkotására
Előadó:

a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Előkészítő: Moravecz Attila osztályvezető
Kozma Miklósné ügyintéző
Meghívott: Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság
2018.01.23.
gazdasági és területfejlesztési bizottság
2018.01.23.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2018.01.23.
A napirendi pont rövid tartalma:
A jogszabályi változásoknak megfelelően az anyakönyvi események engedélyezésének
feltételeiről DMJV Közgyűlése 2017. évben rendeletet alkotott, de szükségessé vált a családi
események tartását szabályozó rendelet megalkotása is, illetve a korábbi díjtételek minimális
szintű emelése.
2. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére költségvetési
támogatásból kiutalt fejlesztési, beruházási célra kapott, átmenetileg szabad
pénzeszközeiből értékpapír jegyzésére
Előadó:

a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
Előkészítő: Dudás Pálné költségvetési és pénzügyi osztályvezető
Végh Szilvia pénzügyi ügyintéző
Meghívott: Véleményező bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság
pénzügyi bizottság

2018. 01. 23.
2018. 01. 23.

A napirendi pont rövid tartalma:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére költségvetési támogatásból kiutalt
fejlesztési, beruházási célra kapott, átmenetileg szabad pénzeszközeiből javaslatot teszünk
értékpapír jegyzésére.
3. Javaslat a 2017. év október 5. napjával történt állami támogatás módosításának az
önkormányzat költségvetésében történő rendezésére
Előadó:

a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
Előkészítő:
Dudás Pálné költségvetési és pénzügyi osztályvezető
Börcs-Bajnok Csilla számviteli vezető ügyintéző
Meghívott:
Gyenes Józsefné Óvoda intézményvezető
Varga Anna Éva Bölcsőde intézményvezető
Bölcskei Anna ESZI intézményvezető
Farkasné Vörös Magdolna GESZ intézményvezető
Véleményező bizottságok:
Pénzügyi bizottság
2018. 01. 23.
Gazdasági és területfejlesztési bizottság
2018. 01. 23.
A napirendi pont rövid tartalma:
Az állami támogatás 2017. október 5.-ei módosítása során az önkormányzati fenntartású
intézmények esetében, az egyes mutatószámok felmérésénél változás történt, mely kihatással volt
az önkormányzat 2017. évi költségvetésére.
4. Javaslat az étel láda elhelyezése feltételeinek megtárgyalására
Előadó:
Előkészítő:

a polgármester
Dr. László Borbála Humán Szolgáltatási osztályvezető
Prajdáné Kustán Erzsébet ügyintéző
Meghívott: Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság
2018. 01. 23.
pénzügyi bizottság
2018. 01. 23.
gazdasági bizottság
2018. 01. 23.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2018. 01. 23.
A napirendi pont rövid tartalma:
A Közgyűlés a 843/2017. (XII. 14.) határozatában felkérte a polgármestert az ételadományok
gyűjtését szolgáló étel láda elhelyezésével kapcsolatos előkészítő munka elvégzésére. A
Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályával és az Élelmiszer-biztonsági és
Állategészségügyi Osztállyal történt egyeztetés adatai alapján a közgyűlés döntése szükséges
arról, hogy kívánja-e az étel láda elhelyezésében az önkormányzat közreműködését.
5. Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda gépjármű beszerzésére vonatkozó kérelmének
elbírálására
Előadó:

az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Előkészítő: Dr. László Borbála Humán Szolgáltatási osztályvezető
Prajdáné Kustán Erzsébet ügyintéző
Meghívott: Gyenes Józsefné a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője
Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság
2018. 01. 23.
pénzügyi bizottság
2018. 01. 23.
gazdasági és területfejlesztési bizottság
2018. 01. 23.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2018. 01. 23.

A napirendi pont rövid tartalma:
A Dunaújvárosi Óvoda vezetője azzal a kéréssel fordult DMJV Közgyűléséhez, hogy az intézmény
mindennapjaiban felmerülő, nagyobb szállítási feladatok ellátása érdekében gépjármű
vásárlásához többletforrást biztosítson. Az igényelt összeg bruttó 2.500.000,- Ft.
6. Javaslat Barabás Virág, Móna Jázmin Letícia és Kulcsár Viola Hella támogatásának
biztosítására
Előadó:
Előkészítő:

a polgármester
dr. László Borbála osztályvezető
Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző
Meghívott:
Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság
2018. január 23.
pénzügyi bizottság
2018. január 23.
gazdasági és területfejlesztési bizottság
2018. január 23.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2018. január 23.
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a
térségben meghatározó szerepet betöltő önkormányzat családonként havi 50.000,- Ft támogatást
nyújtana Barabás Virág, Móna Jázmin Letícia és Kulcsár Viola Hella gyermekek részére 2018.
január 1. napjától 2018. december 31. napjáig gyógykezelésük feltételeinek biztosítása céljából.

7. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területén
működő köznevelési intézményekben, valamint az Egyesített Szociális Intézmény és Árpádházi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézményben közétkeztetési szolgáltatásra vonatkozó
vállalkozási szerződés hosszabbítására
Előadó:

oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke
gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
pénzügyi bizottság elnöke
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság
Előkészítő:
Dr. László Borbála humán szolgáltatási osztály vezetője
Péter Kata intézményigazgatási ügyintéző
Meghívottak:
Herczeg Csaba, a Zalagast Kft. vezérigazgató helyettese
Bölcskei Anna, az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent
Erzsébet Idősek Otthonai intézményvezetője
Farkasné Vörös Magdolna, a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet
igazgatója
Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda vezetője
Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság
2018. január 23.
pénzügyi bizottság
2018. január 23.
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság
2018. január 23.
gazdasági és területfejlesztési bizottság
2018. január 23.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2018. január 23.
A napirendi pont rövid tartalma: A Zalagast Kft-vel kötött vállalkozói szerződés VI. 1. pontja
alapján Megrendelők együttesen, írásban a szerződés további 60 hónapra szóló
meghosszabbítását kezdeményezhetik. Az előterjesztés ennek megtárgyalására és a döntés
meghozatalára irányul.

8. Javaslat DMJV Önkormányzata Közgyűlése 423/2016. (VI.16.) határozata (az
önkormányzati érdekeltségű Médiaközpont működtetésének finanszírozása) módosítására
Előadó:

az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Előkészítő:
dr. László Borbála osztályvezető
Péter Kata ügyintéző
Meghívott:
Mádai Balázs DVG Zrt. elnök-vezérigazgató
Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság
2018. 01. 23.
pénzügyi bizottság
2018. 01. 23.
gazdasági és területfejlesztési bizottság
2018. 01. 23.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2018. 01. 23.
A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Önkormányzata Közgyűlése a fenti határozatban döntött
az önkormányzati érdekeltségű médiarendszer működtetésének finanszírozásának mértékéről.
Jelen előterjesztés a határozat 1. pontjában a 2018-2020 közötti finanszírozási összegek
módosítására irányul. A finanszírozás összege havi 2.000.000,- + áfa forinttal emelkedne.
9. Javaslat „Dunaújváros térfelügyeleti kamerarendszerének 2018. évi bővítése” tárgyú
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására
Előadó:

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke
az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke
Előkészítő: Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető
Somfainé Petőfalvi Anita közbeszerzési ügyintéző
Meghívott: Véleményező bizottságok:
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság
2018.01.23.
Pénzügyi Bizottság
2018.01.23.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság
2018.01.23.
Városüzemeltetési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság
2018.01.23.
Az Önkormányzat Bírálóbizottsága
2018.01.23.
A napirendi pont rövid tartalma: “Dunaújváros térfelügyeleti kamerarendszerének 2018. évi
bővítése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása.
10. Javaslat a TOP-6.5.1 Dózsa György Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése c.
projektben tervezett beruházás kivitelezőjének kiválasztására
Előadó:

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
Előkészítő: Szabó Imre osztályvezető
Kindle-Vincze Márta ügyintéző
Meghívott: Véleményező bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság
2018.01.23.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2018.01.23.
pénzügyi bizottság
2018.01.23.
A napirendi pont rövid tartalma:
Javaslat kivitelező kiválasztására TOP-6.5.1-15-DU1-2016-00001 Dózsa György Általános Iskola
épületenergetikai fejlesztése című, megvalósítás alatt álló projekt vonatkozásában.

11. Javaslat a GZR-T-Ö-2016-0073 számú Jedlik Ányos Terv konstrukció során megkötött
szerződés módosításáról
Előadó:

a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
Előkészítő: Markóth Béla igazgató/osztályvezető
Farkas Róbert ügyintéző
Meghívott: Véleményező bizottságok:
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság
2018.01.23.
ügyrendi igazgatási és jogi bizottság
2018.01.23.
pénzügyi bizottság
2018.01.23.
A napirendi pont rövid tartalma:
Jelen előterjesztés a GZR-T-Ö-2016-0073 számú Jedlik Ányos Terv konstrukció során az Emobiliti
Solutions Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-vel megkötött szerződés módosítására tesz javaslatot.
12. Javaslat Dunaújváros területén, a Szent György úton és a Sárkány közben közvilágítás
engedélyes tervének elkészítésére
Előadó:

a pénzügyi bizottság elnöke
a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Előkészítő:
Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője
Debreczeni Tamás vezető ügyintéző, Nyáradi Anna ügyintéző
Meghívott:
Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt.
Véleményező bizottságok:
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság
2018. 01. 23.
pénzügyi bizottság
2018. 01. 23.
gazdasági és területfejlesztési bizottság
2018. 01. 23.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2018. 01. 23.
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés Dunaújváros területén, a Szent György úton
tervezett út és a Sárkány közben tervezett járda megfelelő megvilágítottságának érdekében a fenti
területekre közvilágítás engedélyes tervének elkészítésére tesz javaslatot.
13. Javaslat Dunaújváros területén, a Sárkány közben járda és tereplépcső kivitelezési
munkáira vállalkozási szerződés megkötésére
Előadó:

a pénzügyi bizottság elnöke
a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Előkészítő:
Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője
Debreczeni Tamás vezető ügyintéző, Nyáradi Anna ügyintéző
Meghívott:
Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt.
Véleményező bizottságok:
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság
2018. 01. 23.
pénzügyi bizottság
2018. 01. 23.
gazdasági és területfejlesztési bizottság
2018. 01. 23.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2018. 01. 23.
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés Dunaújváros területén, a Sárkány közben, járda
és tereplépcső kivitelezési munkáira beérkezett árajánlat alapján vállalkozási szerződés

megkötésére irányul.

14. Javaslat Dunaújváros területén, a Juharos étterem mellett parkolóhelyek és behajtó
tervezésére
Előadó:

a pénzügyi bizottság elnöke
a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Előkészítő:
Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője
Debreczeni Tamás vezető ügyintéző, Nyáradi Anna ügyintéző
Meghívott:
Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt.
Véleményező bizottságok:
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság
2018. 01. 23.
pénzügyi bizottság
2018. 01. 23.
gazdasági és területfejlesztési bizottság
2018. 01. 23.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2018. 01. 23.
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros területén, a Juharos étterem mellett, parkolóhelyek
és behajtó tervezésére beérkezett árajánlat ismertetése és megtárgyalása.
15. Javaslat útcsatlakozás tervének elkészítésére a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság
épületétől az Aranyvölgyi út irányába
Előadó:

a pénzügyi bizottság elnöke
a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Előkészítő:
Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője
Debreczeni Tamás vezető ügyintéző, Nyáradi Anna ügyintéző
Meghívott:
Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt.
Véleményező bizottságok:
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság
2018. 01. 23.
pénzügyi bizottság
2018. 01. 23.
gazdasági és területfejlesztési bizottság
2018. 01. 23
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2018. 01. 23.
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság épületétől az Aranyvölgyi

út irányába útcsatlakozás egyesített engedélyezési és kiviteli tervének elkészítésére
érkezett árajánlat ismertetése és megtárgyalása.
16. Javaslat Dunaújváros területén, a Napraforgó Bölcsőde mellett parkolóhelyek
tervezésére
Előadó:

a pénzügyi bizottság elnöke
a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Előkészítő:
Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője
Debreczeni Tamás vezető ügyintéző, Nyáradi Anna ügyintéző
Meghívott:
Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt.
Véleményező bizottságok:
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság
2018. 01. 23.
pénzügyi bizottság
2018. 01. 23.
gazdasági és területfejlesztési bizottság
2018. 01. 23.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2018. 01. 23.
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés Dunaújváros területén, a Napraforgó Bölcsőde
mellett parkolóhelyek tervezésére beérkezett árajánlat ismertetése és megtárgyalása.

17. Javaslat képviselői indítvány megtárgyalására a Gagarin tér 15-17. számú társasház két
lépcsőháza közötti átjáró balesetveszélyes állapotának megszüntetésére és helyreállítására
Előadó:
Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály osztályvezető
Előkészítő:
Szedresi Csaba ügyintéző
Meghívott:
Gombos István önkormányzati képviselő, alpolgármester
Véleményező bizottságok:
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság
2018. 01. 23.
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság,
2018. 01. 23.
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság
2018. 01. 23.
Pénzügyi Bizottság
2018. 01. 23.
A napirendi pont rövid tartalma: Gombos István önkormányzati képviselő úr, alpolgármester
képviselői indítványt nyújtott be a Gagarin tér 15-17. számú társasház két lépcsőháza közötti
átjáró balesetveszélyes állapotának megszüntetésére, ill. az átjáró helyreállítására.
18. Javaslat Dunaújváros közterületi fasorainak növényvédelmi munkáira vonatkozó
ajánlatok bekérésére
Előadó:
Előkészítő:

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

Meghívott:
Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság
2018.01. 23.
gazdasági és területfejlesztési bizottság
2018.01. 23.
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság
2018.01. 23.
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés tárgya a növényvédelmi munkák ellátása miatt
a vállalkozási szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatadók körének véleményezése.
19. Javaslat a TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése című pályázaton való
részvételhez szükséges Megalapozó dokumentum, Stratégiai dokumentum, és ezekhez
kapcsolódó egyéb dokumentumok elkészíttetésére meghirdetett ajánlattételi felhívásra
beérkezett ajánlatok elbírálására
Előadó:

a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Előkészítő: Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető
Sipos Réka ügyintéző
Meghívott: Kiss András Péter Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezető
Sági Péter DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. vezérigazgató
Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság
2018.01.23
gazdasági és területfejlesztési bizottság
2018.01.23.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2018.01.23
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság
2018.01.23
A napirendi pont rövid tartalma:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részt kíván venni a TOP-6.9.2-16 “Helyi identitás
és kohézió erősítése” pályázaton.
A támogatási kérelemmel egyidejűleg Megalapozó
dokumentumot, Stratégiai dokumentumot és ezekhez kapcsolódó egyéb dokumentumokat kell
benyújtani, melyek elkészíttetésére meghirdetett ajánlattételi felhívásra határidőre beérkezett
ajánlatok elbírálása és a nyertes ajánlattevővel szerződéskötés szükséges.

20. Javaslat a Modern Városok Program keretében megvalósítandó „A Szalki-sziget
rekreációs célú fejlesztése” elnevezésű beruházások előkészítésével kapcsolatos feladatok
a DVG Zrt. részére történő átadására
Előadó:

a Gazdasági és területfejlesztési bizottság elnök
a Pénzügyi bizottság elnöke
a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság elnöke
az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke
az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Előkészítő:
Szabó Imre – osztályvezető
Kárgli Rita - településrendezési ügyintéző
Meghívott:
Mádai Balázs elnök-vezérigazgató
DVG Zrt.
Véleményező bizottságok:
a Gazdasági és területfejlesztési bizottság
2018.01.23.
a Pénzügyi bizottság
2018.01.23.
a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság
2018.01.23.
az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság
2018.01.23.
az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2018.01.23.
A napirendi pont rövid tartalma:
Magyarország Kormánya az 1394/2016. (VII.21.) Korm. határozatával döntött a Szalki-sziget
rekreációs célú fejlesztésére irányuló projekt támogatásáról. A projekt támogatói okiratát és a
támogatási összeget már megkaptuk. Javasoljuk, hogy a beruházással kapcsolatos tervezési
feladatok végrehajtásával az Önkormányzat a DVG Zrt.-t bízza meg.
21. Javaslat a Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum működési költségeinek
elfogadására
Előadó:
Előkészítő:

a Gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a Pénzügyi bizottság elnöke
Szabó Imre – osztályvezető
Kárgli Rita - településrendezési ügyintéző

Meghívott:
Véleményező bizottságok:
a Gazdasági és területfejlesztési bizottság
2018.01.23.
a Pénzügyi Bizottság
2018.01.23.
az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2018.01.23.
A napirendi pont rövid tartalma:
A Fejér Megyei Önkormányzat, Székesfehérvár MJV Önkormányzata és Dunaújváros MJV
Önkormányzata 2012-ben együttműködési megállapodást kötött a Fejér Megyei Területfejlesztési
Konzultációs Fórum működtetéséről. Jelen előterjesztés az 2018. évi működési költségek
biztosításáról szól.
22. Javaslat a Modern Városok Program keretében megvalósítandó „Vidámpark, illetve a
vidámparki terület fejlesztése” elnevezésű projekt előkészítésével kapcsolatos feladatok a
DVG Zrt. 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
az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Szabó Imre – osztályvezető
Hévizi Andrea - településrendezési ügyintéző
Mádai Balázs elnök-vezérigazgató
DVG Zrt.

Véleményező bizottságok:
a Gazdasági és területfejlesztési bizottság
2018.01.23. rk.
a Pénzügyi bizottság
2018.01.23. rk.
a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság
2018.01.23. rk.
az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság
2018.01.23. rk..
az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2018.01.23. rk.
A napirendi pont rövid tartalma:
A Modern Városok Program keretében megvalósítandó „Vidámpark, illetve a vidámparki terület
fejlesztése” elnevezésű projekt előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatokat
javasoljuk, hogy DMJV Önkormányzata a DVG Zrt.-t bízza meg.
23. Javaslat árajánlatkérések bekérésére a DUNA-MUNKA-TOP projektben megvalósítandó
állásbörze lebonyolítása érdekében
Előadó:
Előkészítő:

Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető
Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető
Módné Pöstényi Mária pályázati koordinációs ügyintéző

Meghívott:
Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság
2018. 01. 23.
gazdasági és területfejlesztési bizottság
2018. 01. 23.
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság
2018. 01. 23.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2018. 01. 23.
A napirendi pont rövid tartalma: Á DUNA-MUNKA-TOP projektben vállalt tevékenységek
keretében 2018. áprilisában Állásbörze-Karriernap szervezése, mely lebonyolítása érdekében
árajánlatok bekérésére van szükség a legkedvezőbb ajánlatot nyújtó gazdasági szereplő
kiválasztására.
24. Javaslat árajánlatkérések bekérésére a DUNA-MUNKA-TOP projektben megvalósítandó
rendezvények szervezése érdekében
Előadó:
Előkészítő:

Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető
Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető
Módné Pöstényi Mária pályázati koordinációs ügyintéző

Meghívott:
Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság
2018. 01. 23.
gazdasági és területfejlesztési bizottság
2018. 01. 23.
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság
2018. 01. 23.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2018. 01. 23.
A napirendi pont rövid tartalma:
A DUNA-MUNKA-TOP projekt működése kapcsán létrejött Foglalkoztatási Fórum és
Foglalkoztatási Paktum 2018. évi tavaszi ülése, az Irányító Csoport 2018. I. félévi ülései, valamint
a munkacsoport értekezletek rendezvényszervezési feladatainak ellátása érdekében árajánlatok
bekérésére van szükség.
25. Javaslat a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség támogatására
Előadó:

Előkészítő:
Meghívott:

gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
pénzügyi bizottság elnöke
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Dr. Vántus Judit osztályvezető
Kemenczei Anett ügyintéző
Kalácska András elnök (2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.)

Véleményező bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság
2018.01.23.
pénzügyi bizottság
2018.01.23.
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság
2018.01.23.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2018.01.23.
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség elnöke azzal a
kérelemmel fordult Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatához, hogy a 2018. január 1921. között megrendezett Carissa Kupára érkező határon túli csapatok szállás és étkezési
költségeihez vissza nem térítendő támogatást biztosítson.
26. Javaslat az élményfürdő koncesszió keretében történő üzemeltetésére, az ajánlattevői
kör meghatározására, valamint a beszerzési eljáráshoz kapcsolódó, ajánlatkérés és
szerződés tervezetének véleményezésére
Előadó:

a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető
Dr. Kaja Edit
Meghívott: Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási osztályvezető
Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság
2018.01.23.
gazdasági és területfejlesztési bizottság
2018.01.23.
ügyrendi igazgatási és jogi bizottság
2018.01.23.
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság
2018.01.23.
A napirendi pont rövid tartalma: az élményfürdő üzemeltetéséhez szükséges beszerzési eljárás
lefolytatása, és az ahhoz kapcsolódó ajánlattevői kör meghatározása. Az előterjesztés az
eljáráshoz kapcsolódó, ajánlatkérés és szerződés tervezetének véleményezésére, valamint az
ajánlattevői kör meghatározására irányul.
27. Javaslat a DSE Röplabda Akadémiával kötött támogatási szerződés módosításának
elfogadására
Előadó:
Előkészítő:

vagyonkezelési osztályvezető
Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető
Engyel László ügyintéző

Meghívott:
Véleményező bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság
2018. 01.23.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2018. 01.23.
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság
2018. 01.23.
pénzügyi bizottság
2018. 01.23.
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a 733/2017.
(IX.06.) PM határozatával döntött arról, hogy a DSE Röplabda Akadémia Nkft.-t a 2017.
szeptember 01. és 2017. december 31. közötti időszakban 3.000.000,- Ft összegű működési
támogatásban részesíti. Az Akadémia azzal a kéréssel fordul Dunaújváros MJV
Önkormányzatához, hogy a felhasználás végső időpontját 2018. június 30-ra módosítsa, valamint
kéri az Önkormányzat hozzájárulását ahhoz, hogy a fenti működési támogatást önerőként
feltüntethessék az Akadémia be/SFP-00036/2017/MRSZ számú Sport Fejlesztési Programjában,
továbbá ahhoz, hogy ugyanezen Program elszámolásának részeként nyújthassák be az
Önkormányzat felé a felhasználásról szóló dokumentációjukat.

28. Javaslat képviselői indítvány megtárgyalására a KNYKK Zrt. által működtetett 13-as jelű
helyi buszjárat visszaállítására – Tóth Kálmán képviselő
Előadó:

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság
az ügyrendi, igazgatás és jogi bizottság
Előkészítő:
Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető
Engyel László ügyintéző
Meghívott:
Tóth Kálmán képviselő
Véleményező bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság
2018. 01.23.
pénzügyi bizottság
2018. 01.23.
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság
2018. 01.23.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2018. 01.23.
A napirendi pont rövid tartalma: Tóth Kálmán képviselő úr képviselői indítványt nyújtott be annak
érdekében, hogy a “13”-as jelű helyi autóbuszjárat visszaállítását Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata rendelje meg a KNYKK Zrt.-től.

Dunaújváros, 2018. január 19.

Pintér Attila s.k.
pénzügyi bizottság elnöke

