DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORTBIZOTTSÁG
Dunaújváros, Városháza tér 1.
(06-25) 544-100
E-mail: human1@pmh.dunanet.hu

MEGHÍVÓ
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottsága

2018. január 23-án (kedden) 13,00 órakor
rendkívüli nyílt ülést tart, melyre meghívom

Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér „A” épület földszinti díszterem

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

Előkészítő:
Meghívottak:

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
Dr. László Borbála humán szolgáltatási osztály vezetője
Péter Kata intézményigazgatási ügyintéző
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
pénzügyi bizottság
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság
gazdasági és területfejlesztési bizottság
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

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

2.Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda gépjármű beszerzésére vonatkozó kérelmének elbírálására
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 Humán Szolgáltatási osztályvezető
Prajdáné Kustán Erzsébet ügyintéző
Gyenes Józsefné a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője

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

2018. 01. 23.
2018. 01. 23.
2018. 01. 23.
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.
3.Javaslat DMJV Önkormányzata Közgyűlése 423/2016. (VI.16.) határozata (az
önkormányzati érdekeltségű Médiaközpont működtetésének finanszírozása) módosítására
Előadó:

Előkészítő:
Meghívott:

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
dr. László Borbála osztályvezető
Péter Kata ügyintéző
Mádai Balázs DVG Zrt. elnök-vezérigazgató

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

2018. 01. 23.
2018. 01. 23.
2018. 01. 23.
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.
4.Javaslat a 2017-es Ovi-Foci programban átutalt önrész felhasználásról szóló elszámolás
elfogadására
Előadó:
Előkészítő:
Meghívott:

jogi és szervezési igazgató
Dr. László Borbála igazgató
Péter Kata ügyintéző
Dr. Molnár Andrea, Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány elnöke

Véleményező bizottságok:
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság

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

A napirendi pont rövid tartalma: Az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány benyújtotta a DMJV
Önkormányzata 218/2016. (IV. 21.) közgyűlési határozat alapján a Kincskereső Tagóvoda

vonatkozásában önrészként átutalt 2.850.000 forint támogatás pénzügyi elszámolását, mely
elfogadására irányul az előterjesztés.
5.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:
gazdasági és területfejlesztési bizottság
pénzügyi bizottság
városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság
oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

2018.01.23.
2018.01.23.
2018.01.23.
2018.01.23.
2018.01.23.

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.
6.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:

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
Kárgli Rita - településrendezési ügyintéző
Mádai Balázs elnök-vezérigazgató DVG Zrt.

Véleményező bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság
pénzügyi bizottság
városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság
oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

2018.01.23.
2018.01.23.
2018.01.23.
2018.01.23.
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.

7.Javaslat az élményfürdő koncesszió keretében történő üzemeltetésére, az ajánlattevői kör
meghatározására, valamint a beszerzési eljáráshoz kapcsolódó, ajánlatkérés és szerződés
tervezetének véleményezésére
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 sportbizottság elnöke
Dr. Vántus Judit osztályvezető
Dr. Kaja Edit
Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási osztályvezető

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

2018.01.23.
2018.01.23.
2018.01.23.
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.
8.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
pénzügyi bizottság
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

2018.01.23.
2018.01.23.
2018.01.23.
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.
9.Javaslat a Dunaújvárosi Kohász Labdarúgó Öregfiúk Egyesület részére nyújtott 1.000.000Ft vissza nem térítendő támogatás – felhasználás elszámolásának megtárgyalására
Előadó:
Előkészítő:
Meghívott:

vagyonkezelési osztályvezető
Dr. Vántus Judit osztályvezető
Serfőző Anikó ügyintéző
Móri Imre elnök

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

2018.01.23.
2018.01.23.

A napirendi pont rövid tartalma:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a 392/2017. (IV.25.) határozat alapján 1.000.000Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott az egyesület 2017. évi működésére, versenyzésre,
edzőtáborra, sportfelszerelésre. Az elszámolás a támogatási összeg felhasználásáról megérkezett
osztályunkra.
10.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
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság
pénzügyi bizottság

2018. 01. 23.
2018. 01. 23.
2018. 01. 23.
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.
Dunaújváros, 2018. január 19.

Izsák Máté s.k.
a bizottság elnöke

