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
2019. február 5-én (kedd) 14,00 órai kezdettel
nyílt ülést tart, melyre meghívom
Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 1. „A” épület, VII. emeleti tárgyaló
Javasolt napirendek:
1. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a szociális
rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 35/2015.
(XII. 18.) önkormányzati rendelete módosítására
Előadó:

Előkészítő:
Meghívott:

a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
Dr. Deák Mária osztályvezető
-

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

2019.02.05.
2019.02.05.
2019.02.06.
2019.02.12.

A napirendi pont rövid tartalma: A rendeletmódosításra több apróbb pontosítás miatt van
szükség pl. időskorúak támogatása: Húsvét áprilisban lesz, ezért a kérelmek beadásának
időpontját változtatni kell, a lakásfenntartási támogatás lehetőségénél a rendelet szövegét
pontosítani kell (közüzemei szolgáltatók mellett a társasházakat is nevesíteni kell), a
születési támogatás kiutalásának időpontját módosítani szükséges.
2. Javaslat a rászoruló dunaújvárosi gyermekek 2019. évi szünidei étkeztetésének
biztosítására
Előadó:

Előkészítő:
Meghívott:

a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Dr. Deák Mária osztályvezető
-
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Véleményező bizottságok:
Szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság
Pénzügyi bizottság
Gazdasági és területfejlesztési bizottság
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

2019.02.05.
2019.02.12.
2019.02.06.
2019.02.05.

A napirendi pont rövid tartalma: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény rendelkezései szerint a települési önkormányzatok kötelesek
gondoskodni a hátrányos helyzetű, illetve a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szünidei gyermekétkeztetésének
megszervezéséről, amennyiben azt a szülő, vagy más törvényes képviselő kéri. A
jogszabály lehetőséget biztosít arra, hogy az önkormányzat saját költségvetése terhére más
rászoruló gyermekek számára is lehetővé tegye a szünidei gyermekétkeztetés
igénybevételét. Az előterjesztés a szünidei étkeztetésbe bevonható gyermekek körére, az
étkeztetés időtartamára és lebonyolítására tesz javaslatot.
3. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 2019. évi szabadságának
ütemezésére
Előadó:
Előkészítő:
Meghívott:

Cserna Gábor polgármester
Szabó Ádám osztályvezető
-

Véleményező bizottságok:
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

2019.02.05.

A napirendi pont rövid tartalma: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény szabályozza a polgármester foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó különös
rendelkezéseket, többek között a szabadság ütemezését is. Előbbiek alapján ezúton kérem
a Tisztelt Közgyűlést Dunaújváros MJV Polgármestere 2019. évi szabadságütemezésének
jóváhagyására.
4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 2019. évi cafetériajuttatási
keretének elfogadására
Előadó:
Előkészítő:
Meghívott:

Dr. Sürü Renáta jegyző
Szabó Ádám osztályvezető
-

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

2019.02.06.
2019.02.12.
2019.02.05.

A napirendi pont rövid tartalma: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény vonatkozó szabályai alapján a polgármester tekintetében rendelkezni kell a
cafetériajuttatás mértékéről, a juttatás igénybevételének részletes szabályairól,
elszámolásának rendjéről és az esetleges visszatérítésről. Előbbiek alapján ezúton kérem a
Tisztelt Közgyűlést Dunaújváros MJV Polgármestere 2019. évi cafetériajuttatás keretének
elfogadására.
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5. Javaslat az MVP keretében megvalósuló “Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése” és
a “Dunaújvárosi kikötő, úszómű” projektrészek engedélyes és kiviteli terveinek
elkészítésére kötött vállalkozási szerződés 2.sz. módosítására
Előadó:
Előkészítő:
Meghívott:

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály
vezetője
Sipos Réka ügyintéző
Mádai Balázs DVG Zrt. elnök-vezérigazgató

Véleményező bizottságok:
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság

2019.02.05.

A napirendi pont rövid tartalma: A Modern Városok Program keretén belül megvalósuló
“Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése” és a “Dunaújvárosi kikötő, úszómű” projektrészek
engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére irányuló vállalkozási szerződés módosítása
szükséges. A szerződésmódosítás csak a befejezési határidőt érinti, pénzügyi vonatkozása
nincs.
6. Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben megüresedett
álláshelyeknek a fenntartó engedélyével történő betöltéséről szóló közgyűlési
határozatok hatályon kívül helyezésére
Előadó:

Előkészítő:
Meghívott:

a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
Dr. László Borbála humán szolgáltatási osztályvezető
Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző
-

Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
gazdasági és területfejlesztési bizottság

2019.02.05.
2019.02.05.
2019.02.05.
2019.02.05.

A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés az önkormányzat fenntartásában lévő
intézményekben megüresedett álláshelyek fenntartó engedélyével történő betöltéséről szóló
83/2014. (IV.24.) határozat, valamint az azt módosító 179/2015. (IV.23.) határozat hatályon
kívül helyezését kezdeményezi az engedélyezés okafogyottá válása kapcsán.
7. Javaslat a Dunaújváros MJV Önkormányzata és a Szent Pantaleon KórházRendelőintézet között a 8. számú felnőtt háziorvosi körzet rezsiköltségének fizetését
biztosító megállapodás megkötésére
Előadó:

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

Dr. László Borbála osztályvezető
Dr. Schleicher Judit jogi és egészségügyi ügyintéző
Dr. Mészáros Lajos főigazgató Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet
Dunaújváros

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

2019.02.05.
2019.02.05.
2019.02.05.
2019.02.06.

A napirendi pont rövid tartalma: A 8. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátását 2019.
április 1. napjától önkormányzatunk biztosítja helyettesítő orvos közreműködésével a
Dunaújváros, Vasmű út 10. szám alatti telephelyen. A rendelő rezsiköltségét
Önkormányzatunknak kell fizetnie, ezért a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézettel erről
megállapodást kell kötnünk.
8. Javaslat az Intercisa Múzeum 2018. évi beszámolójának és 2019. évi munkatervének
jóváhagyására
Előadó:
Előkészítő:
Meghívott:

az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
dr. László Borbála a humán szolgáltatási osztály vezetője
Bokor Zsuzsanna kulturális ügyintéző
Farkas Lajos, az Intercisa Múzeum igazgatója

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

2019.02.05.
2019.02.05.

A napirendi pont rövid tartalma: Az 1997. évi CXL. törvény 50. § (2) alapján a fenntartó
hagyja jóvá a muzeális intézmények beszámolóját és munkatervét. Az 51/2014. (XII.10.)
EMMI rendelet meghatározza a múzeumok éves munkatervéhez szükséges szakmai
mutatókat. Az Intercisa Múzeum 2018. évi munkabeszámolója és 2019. évi munkaterve a
fenti rendelet figyelembevételével készült.
9. Javaslat a 16. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására a BONNE HOMME Kft-vel
kötött feladatellátási szerződés módosítására
Előadó:
Előkészítő:
Meghívott:

a humán szolgáltatási osztály vezetője
Dr. László Borbála osztályvezető
Dr. Schleicher Judit jogi és egészségügyi ügyintéző
Dr. Perghe Sándor háziorvos
Dózsáné dr. Sasvári Ildikó népegészségügyi osztályvezető FMKH DJH

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

2019.02.05.
2019.02.05.
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A napirendi pont rövid tartalma: Dr. Perghe Sándor háziorvos a BONNE HOMME Kft.
képviseletében bejelentette, hogy az általa ellátott 16. sz. felnőtt háziorvosi körzetben az
ápoló személye megváltozott. Az előterjesztés a meglévő feladatellátási szerződés
módosítására irányul.
10. Javaslat az önkormányzat és a DVG Zrt. között fennálló, a Radari Sportingatlanok
üzemeltetésére vonatkozó szerződés módosítására
Előadó:
Előkészítő:
Meghívott::

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető
Dr. Kaja Edit ügyintéző
Mádai Balázs a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója
2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.

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

2019.02.06.
2019.02.05.
2019.02.05.

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a
DVG Zrt.-t között üzemeltetési szerződés áll fenn 2018.12.10. napjától a Radari Sporttelep
vonatkozásában. A szerződés szerint a DVG Zrt.-t, mint üzemeltetőt illetik az épület
bérbeadásából származó bevételek, ezáltal az önkormányzat nem fizet üzemeltetési díjat a
DVG Zrt.-nek. A bérbeadásból származó bevételek nem fedezik az üzemeltetés költségeit,
ezért szükséges a szerződést módosítani.
11. Javaslat a 682/2018. (XII.13.), közgyűlési határozat módosítására, a Dunaújvárosi
Utánpótlás Futball Klub Sportegyesülettel kötött támogatási szerződés
vonatkozásában
Előadó:

Előkészítő:
Meghívott:

oktatási kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
pénzügyi bizottság elnöke
Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető
Kemenczei Anett sportszervező ügyintéző
Fogas László DUFK SE elnök
(2400 Dunaújváros, Batsányi u. 15. 4/3.)

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

2019.02.05.
2019.02.06.
2019.02.12.
2019.02.05.

A napirendi pont rövid tartalma: A közgyűlési határozatban és a támogatási
szerződésben a pályabérleti tartozás összegét módosítani szükséges.
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12. Javaslat az „Ússz, Hogy Utolérjenek!” Egyesülettel kötött támogatási szerződés
módosításának elfogadására
Előadó:

Előkészítő:
Meghívott:

oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
pénzügyi bizottság elnöke
gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
Dr. Vántus Judit osztályvezető
Kemenczei Anett ügyintéző
Szalontai Károly elnök (2400 Dunaújváros, Táncsics M. u. 22. 2/2.)

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

2019.02.05.
2019.02.05.
2019.02.05.
2019.02.06.

A napirendi pont rövid tartalma: Az „Ússz, Hogy Utolérjenek! Egyesület elnöke azzal a
kéréssel fordult Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteréhez, hogy Dunaújváros
Megyei Jogú Város Polgármestere 361/2018. (IV.19.) határozata alapján az Egyesülettel
kötött támogatási szerződés 5.2. pontjában szereplő felhasználás véghatáridejének
módosítását kérje.
13. Javaslat a INNOPARK Nonprofit Kft. Alapító Okirata módosításának véleményezésére
Előadó:
Előkészítő:
Meghívott::

Dr. Vántus Judit osztályvezető
Dr. Vántus Judit osztályvezető
Dr. Horinka Hajnalka ügyintéző
Rauf Norbert, az INNOPARK NKft. ügyvezetője

Véleményező bizottságok:
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

2018.02.05.

A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Közgyűlése 26/2019. (I.17.) határozata alapján az
INNOPARK Nonprofit Kft. jogi képviselője megküldte az alapító okirat módosítását, a
módosításokat tartalmazó egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot véleményezés
céljából.
14. Javaslat a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító
módosításának véleményezésére
Előadó:
Előkészítő:
Meghívott:

Szolgáltató

Kft.

Alapító

Okirata

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

Véleményező bizottságok:
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

2019.02.05.
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A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Közgyűlése a 27/2019. (I.17) határozatával
döntött a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. új ügyvezetője megválasztásáról.
Emiatt a Kft. alapító okiratát is szükséges módosítani. A Dunaújvárosi Szennyvíztisztító
Szolgáltató Kft. jogi képviselője megküldte az alapító okirat módosítását, a módosításokat
tartalmazó egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.
15. Javaslat a „Helyi, integrált szabadidősportos és egyesületi keretek közötti sport
programhoz” (HISZEK Benned Sport Program) való csatlakozásra, az Emberi
Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkárságával kötendő támogatási
szerződés aláírásnak utólagos jóváhagyására, valamint a nyertes pályázóval kötendő
támogatási szerződés aláírására
Előadó:
Előkészítő:
Meghívott:

vagyonkezelési osztályvezető
Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető
Engyel László ügyintéző

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

2019.02.05.
2019.02.05.

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújvárosi MJV Polgármestere a 730/2017. (IX.05.)
PM. határozatával terjesztette fel a javasolt sportprogramokat az Emberi Erőforrások
Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkársága által kiírt HISZEK Benned Sport Program
pályázatra. Az Államtitkárság először megküldte a nyertes programokat, majd ezt követően
a támogatási szerződésAz Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkára
azzal a kéréssel fordult önkormányzatunkhoz, hogy csatlakozzon a HISZEK Benned Sport
Programhoz. A döntés megszületett, egy sportprogram megvalósítását támogatja a
Minisztérium 1.500 E Ft értékben.
Dunaújváros, 2019. február 01.
Tóth Kálmán s.k.
a bizottság elnöke

