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

2018. 10.09.(kedd)

16:00

órai kezdettel
soron következő nyílt ülést tart, melyre meghívom
Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 1. Földszinti díszterem
Nyílt napirendek:
1. Javaslat a Dunaújvárosi szennyvíztisztító felújításához kapcsolódó új sodorvonali
vezeték építése tárgyában induló közbeszerzési eljárás során a műszaki ellenőri tevékenység ellátásának biztosítására
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
Rontó Mónika közbeszerzési ügyintéző
Meghívott: Véleményező bizottságok:
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság
2018.10.10.
Pénzügyi Bizottság
2018.10.09.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság
2018.10.09.
Városüzemeltetési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság
2018.10.10.
Az Önkormányzat Bírálóbizottsága
2018.10.__.
A napirendi pont rövid tartalma:
Dunaújváros Megyei Jogú Város szennyvíztisztító telepén új sodorvonali vezeték építése
indokolt, a telep biztonságos és folyamatos üzemének biztosításához, mely építéshez
becsült értéke alapján közbeszerzési eljárás megindítása szükséges. Az eljárás
eredményeként megkötendő szerződés teljesítéséhez szükséges a műszaki ellenőri
feladatok ellátása is. Jelen előterjesztés a műszaki ellenőri tevékenység ellátását biztosító
gazdasági szereplők körének meghatározására a kapcsolódó ajánlati felhívás és
szerződéstervezet véleményezésére irányul.

2. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 281/2018. (V.17.) határozat
módosítására, és pályázati eljárás előkészítésére – KNYKK Zrt. autóbusszal végzett
közszolgáltatás
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
Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető
Engyel László ügyintéző
Meghívott: Németh Tamás János vezérigazgató, KNYKK Zrt. (2800 Tatabánya, Csaba utca
19.)
Véleményező bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság
2018. 10.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2018. 10.
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság
2018. 10.
pénzügyi bizottság
2018. 10.
A napirendi pont rövid tartalma:
Dunaújváros MJV Közgyűlése a 281/2018. (V.17.) határozatával döntött arról, hogy az
autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás ellátásával
kapcsolatos pályázatot érvényesnek, de eredménytelennek nyilvánította és 2020. december
31-ig meg kívánta bízni a KNYKK Zrt.-t a közszolgáltatás ellátásával. A KNYKK Zrt. a feladat
ellátására 2019. december 31-ig tud kötelezettséget vállalni.
3. Javaslat az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése
szabálysértéssel kapcsolatos feladatokról szóló 178/2018. (X.2.) Korm. rendelet
végrehajtására közreműködő szervezet ajánlattevő körének kiválasztására
Előadó:
dr. László Borbála osztályvezető
Előkészítő: dr. László Borbála osztályvezető
Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző
Meghívott: Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság
2018. 10. 09.
pénzügyi bizottság
2018. 10. 09.
gazdasági és területfejlesztési bizottság
2018. 10. 10.
A napirendi pont rövid tartalma:
Az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése szabálysértéssel
kapcsolatban közreműködő egyes szervek kijelöléséről és feladatairól szóló 178/2018. (X.2.)
Korm. rendelet az önkormányzat feladatává teszi az elkövetés helye szerinti önkormányzat
részére az elkövető ingóságainak ideiglenes tárolását. A rendelet 4. § (9) pontja alapján az
ideiglenes tárolással összefüggő feladatok végrehajtása során az eljárásban részt vevő
szervek az ideiglenes tárolásba vett ingóságok szállítására, tárolására, őrzésére,
megsemmisítésére közreműködőt vehetnek igénybe. Közreműködő szerv igénybevételével
a feladat végrehajtásának havi díja megközelítőleg nettó 660.000,- Ft. Az önkormányzat
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzéseinek lebonyolításáról szóló szabályzata
értelmében az ajánlattevők körének kiválasztása a polgármester hatáskörébe tartozik a
Gazdasági és Területfejlesztési, a Pénzügyi és a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi
Bizottságok véleményének kikérése mellett.

4.
Javaslat – a „Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programjában” részt vevő tanulók szerződéseinek módosítására
Előadó:

oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke
gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
pénzügyi bizottság elnöke
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Előkészítő: Dr. László Borbála humán szolgáltatási osztály vezetője
Péter Kata intézményigazgatási ügyintéző
Meghívott: Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság
2018.10.09.
pénzügyi bizottság
2018.10.09.
gazdasági és területfejlesztési bizottság
2018.10.10.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2018.10.09.
A napirendi pont rövid tartalma:
DMJV Önkormányzata 2007. óta támogatja a pályázatban részt vevő diákokat 6.000,- Ft/hó
összeggel. A tavalyi évben pályázók ( 3 fő) már 10.000,- forint/hó összegű támogatást
kapnak. Az előterjesztés annak javaslatára irányul, hogy a korábban támogatást elnyert
gyerekek is (5 fő) 10.000,- forint/hó összeget kapjanak. A támogatás összegét a
költségvetési rendelet 5.a melléklet 9.1 sora tartalmazza.
5. Javaslat kártérítési igény elbírálására (Dr. Petró Henrietta)
Előadó:
jogi és közgyűlési osztályvezető
Előkészítő: dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető
dr. Horváth Petra ügyintéző
Meghívott: Dr. Petró Henrietta károsult
Véleményező bizottságok:
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2018. 09. 19.
pénzügyi bizottság
2018. 10. 09.
A napirendi pont rövid tartalma:
Dr. Petró Henrietta 2018. május 09-én a Dunaújváros, Eszperantó úton, a Diego áruház
mögötti parkolóban egy kiépített táblaszigeten áthaladt gépjárműjével, amelyből egy
eltávolított közúti jelzőtábla csonkja állt ki és a táblacsonk áthaladás közben kivágta a
károsult gépjármű üzemanyagtankját. Dr. Petró Henrietta vagyoni kártérítési igénnyel lépett
fel DMJV Önkormányzatával szemben.
6.

Javaslat kártérítési igény elbírálására (Gondos Gergely)

Előadó:
jogi és közgyűlési osztályvezető
Előkészítő: dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető
dr. Horváth Petra ügyintéző
Meghívott: Gondos Gergely károsult
Oláh Ferenc bejelentő
Véleményező bizottságok:
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2018. 09. 19.
pénzügyi bizottság
2018. 10. 09.

A napirendi pont rövid tartalma:
2018. június 13-án a Dunaújváros, Alkotás utca 4. szám előtt parkolt gépjárműre a hajnali
viharban rádőlt egy faág, melynek következtében az autó szélvédője megsérült. A károsult
vagyoni kártérítési igénnyel lépett fel DMJV Önkormányzatával szemben.
7.

Javaslat kártérítési igény elbírálására (Hajdú Magdolna)

Előadó:
jogi és közgyűlési osztályvezető
Előkészítő: dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető
dr. Horváth Petra ügyintéző
Meghívott: Hajdú Magdolna károsult
Véleményező bizottságok:
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2018. 09. 19.
pénzügyi bizottság
2018. 10. 09.
A napirendi pont rövid tartalma:
2018. július 18-án a Dunaújváros, Kossuth Lajos utca 27/A. szám előtt parkolt gépjárműre
egy 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.
8.

Javaslat kártérítési igény elbírálására (Kovács József)

Előadó:
jogi és közgyűlési osztályvezető
Előkészítő: dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető
dr. Horváth Petra ügyintéző
Meghívott: Kovács József károsult
Véleményező bizottságok:
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2018. 09. 19.
pénzügyi bizottság
2018. 10. 09.
A napirendi pont rövid tartalma:
2018. június 28-án a Dunaújváros, Hold út 9. szám előtt parkolt gépjárműre a viharban
rádőlt egy fűzfa ág, melynek következtében az autó szélvédője megsérült. A károsult
vagyoni kártérítési igénnyel lépett fel DMJV Önkormányzatával szemben.
9.

Javaslat kártérítési igény elbírálására (Molnár Tivadar)

Előadó:
jogi és közgyűlési osztályvezető
Előkészítő: dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető
dr. Horváth Petra ügyintéző
Meghívott: Molnár Tivadar károsult
Véleményező bizottságok:
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2018. 10. 09.
pénzügyi bizottság
2018. 10. 09.
A napirendi pont rövid tartalma:
2018. augusztus 23-án a Dunaújváros, Ady Endre utca 12. szám előtt parkolt gépjárműre
ráesett egy akácfa, melynek következtében az autó több helyen megsérült. A károsult
vagyoni kártérítési igénnyel lépett fel DMJV Önkormányzatával szemben.

10.

Javaslat kártérítési igény elbírálására (Jakab Csaba)

Előadó:
jogi és közgyűlési osztályvezető
Előkészítő: dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető
dr. Horváth Petra ügyintéző
Meghívott: Jakab Csaba károsult
Véleményező bizottságok:
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2018. 10. 09.
pénzügyi bizottság
2018. 10. 09.
A napirendi pont rövid tartalma:
2018. szeptember 12-én a Dunaújváros, Dózsa György út 26. szám szám előtt parkolt
gépjárműre ráesett egy faág, melynek következtében az autó több helyen megsérült. A
károsult vagyoni kártérítési igénnyel lépett fel DMJV Önkormányzatával szemben.

Egyebek

Dunaújváros, 2018. október 05.
Pintér Attila s.k.
pénzügyi bizottság elnöke

