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

2019. 01.15.(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 villamos energia beszerzése a 2019. évre” 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: Dr. Sürü Renáta jegyző
Somfainé Petőfalvi Anita közbeszerzési referens
Rontó Mónika közbeszerzési referens
Meghívott:
Véleményező bizottságok:
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság
2019.01.15.
Pénzügyi Bizottság
2019.01.15.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság
2019.01.15.
Városüzemeltetési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság
2019.01.15.
Az Önkormányzat Bírálóbizottsága
2019.01.15.
A napirendi pont rövid tartalma
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése által a „Dunaújváros villamos energia
beszerzése a 2019. évre” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása
szükséges.

2. Javaslat „Dunaújváros önkormányzati tulajdonú ingatlanok és fogyasztási helyek
villamos energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására
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: Dr. Sürü Renáta jegyző
Somfainé Petőfalvi Anita közbeszerzési referens
Rontó Mónika közbeszerzési referens
Meghívott:
Véleményező bizottságok:
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság
2019.01.15.
Pénzügyi Bizottság
2019.01.15.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság
2019.01.15.
Városüzemeltetési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság
2019.01.15.
Az Önkormányzat Bírálóbizottsága
2019.01.15.
A napirendi pont rövid tartalma:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanokra
vonatkozóan a villamos energia beszerzése közbeszerzési eljárás lefolytatását teszi
szükségessé. Jelen előterjesztés a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és
közbeszerzési dokumentumainak véleményezésére, közbeszerzési eljárás megindítására
irányul.
3. Javaslat a téli rezsicsökkentés során gáz fűtőanyagot igénylő háztartások
természetbeni támogatásának biztosítására
Előadó:
Dr. Molnár Attila - aljegyző
Előkészítő: Dr. Molnár Attila - aljegyző
Meghívott:
Véleményező bizottságok:
Gazdasági és területfejlesztési bizottság
2019. 01.15.
Pénzügyi bizottság
2019. 01.15.
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2019. 01.15.
A napirendi pont rövid tartalma:
Az előterjesztés a „téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, vezetékes gáz- vagy
távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról szóló”
1602/2018. (XI.27.) Korm. határozatban foglaltak helyi végrehajtására a gáz fűtőanyagot
igénylő háztartások tekintetében tesz javaslatot.
4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a helyi nemzetiségi
önkormányzatok között fennálló együttműködési megállapodás 3. módosítására
Előadó:

Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága elnöke
Pénzügyi Bizottság elnöke
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság elnöke
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság elnöke
Előkészítő: Szabó Ádám személyügyi és működtetési osztályvezető
Balló Bernadett ügyintéző

Meghívott: Miskolczi László DMJV Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Modrzejewska Ewa DMJV Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Hosszú János DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Mudra József DMJV Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Benkovics Nóra DMJV Szerb Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Véleményező bizottságok:
Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága
2019.01.15.
Pénzügyi Bizottság
2019.01.15.
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság
2019.01.15.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság
2019.01.15.
A napirendi pont rövid tartalma:
Dunaújváros MJV Önkormányzata a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal 2015. február
2-án együttműködési megállapodást kötött, melynek VIII. „A nemzetiségi önkormányzatok
testületének működéséhez nyújtott segítség” fejezetének 62. pontja kiegészítésre került az
alábbiak szerint: „Az önkormányzat Polgármesteri Hivatala jegyző által kijelölt nemzetiségi
ügyintézője segítséget nyújt a nemzetiségi önkormányzatok működésével,
gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatok ellátásában. Az
iratkezelésre és iktatásra vonatkozó részletes leírást a nemzetiségi önkormányzatok
Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.” Előbbiek okán kérjük a tisztelt
Közgyűlést az együttműködési megállapodás 3. módosításának elfogadására.
5. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában
foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők és közszolgálati
ügykezelők jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 7/2013. (III. 01.) önkormányzati
rendelet módosítására
AZ ANYAG A BIZOTTSÁGI ÜLÉSEN KERÜL KIOSZTÁSRA!
Előadó:
Dr. Sürü Renáta jegyző
Előkészítő: Szabó Ádám osztályvezető
Meghívott:
Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság
2019. 01. 15.
gazdasági és területfejlesztési bizottság
2019. 01. 15.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2019. 01. 15.
A napirendi pont rövid tartalma:
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltak alapján a
települési önkormányzat képviselő-testülete rendeletben állapíthatja meg a polgármesteri
hivatalban dolgozó tisztviselők tárgy évre vonatkozó illetménykiegészítésének mértékét.
Előbbiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a nevezett rendelet módosítására.
6. Javaslat árajánlatkérések bekérésére a DUNA-MUNKA-TOP projektben
megvalósítandó 2019. évi Állásbörze-Karriernap rendezvény lebonyolítása
érdekében
Előadó:
Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető
Előkészítő: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető
Fetth Dóra Timea pályázati koordinációs ügyintéző
Meghívott:

Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság
2019. 01. 15.
gazdasági és területfejlesztési bizottság
2019. 01. 15.
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság
2019. 01. 15.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2019. 01. 15.
A napirendi pont rövid tartalma:
Á DUNA-MUNKA-TOP projektben vállalt tevékenységek keretében 2019. áprilisában
Állásbörze-Karriernap szervezése, mely lebonyolítása érdekében árajánlatok bekérésére
van szükség a legkedvezőbb ajánlatot nyújtó gazdasági szereplő kiválasztására.
7. Javaslat beérkezett árajánlatok elbírálására a DUNA-MUNKA-TOP projektben
megvalósítandó rendezvények szervezése érdekében
Előadó:
Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető
Előkészítő: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető
Fetth Dóra Timea ügyintéző
Meghívott:
Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság
2019. 01. 15.
gazdasági és területfejlesztési bizottság
2019. 01. 15.
A napirendi pont rövid tartalma:
A TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001 azonosító számon regisztrált DUNA-MUNKA-TOP című
projektben 2019. első félévben megvalósítandó rendezvények (1 db Paktum ülés, 1 db
Irányító Csoport ülés és 3 alkalommal munkaértekezlet) szervezése érdekében az
önkormányzat árajánlatokat kért be.
Jelen előterjesztés javaslatot tartalmaz a beérkezett ajánlatok alapján a legkedvezőbb
ajánlatot nyújtó gazdasági szereplő kiválasztására.
8. Javaslat a TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése című projekthez
kapcsolódó előleg biztosításáról a Dunaújvárosi Kistérségi Tursztikai Nonprofit Kft.
részére
Előadó:

a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke
Előkészítő: Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető
Fetth Dóra Timea ügyintéző
Meghívott: Kiss András Péter Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft.ügyvezető
Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság
2019. 01. 15.
gazdasági és területfejlesztési bizottság
2019. 01. 15.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2019. 01. 15.
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság
2019. 01. 15.
A napirendi pont rövid tartalma:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatott nyújtott be a TOP-6.9.2-16
“Helyi identitás és kohézió erősítése” tárgyában. A pályázat pozitív elbírálást kapott az
irányító hatóságtól. Előleg biztosítása vált szükségessé a Dunaújvárosi Kistérségi
Turisztikai Nonprofit Kft. részére a TOP-6.9.2. sikeres megvalósítása érdekében egy
projektmendzser alkalmazása céljából az európai uniós forrás megérkezéséig.

9. Javaslat DMJV Önkormányzata területén működő fogászati alapellátás
minőségének javítása érdekében fogászati kezelőegység vásárlásához történő
hozzájárulásra, költségvetési fedezet biztosítására
Előadó:

a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
Előkészítő: Dr. László Borbála Humán Szolgáltatási osztályvezető
Dr. Schleicher Judit jogi és egészségügyi ügyintéző
Meghívott:
Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság
2019. 01. 15.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2019. 01. 15.
pénzügyi bizottság
2019. 01. 15.
gazdasági és területfejlesztési bizotts
2019. 01. 15.
A napirendi pont rövid tartalma:
A fogászati alapellátás korszerűsítése érdekében a Vasmű út 10. szám alatt közös
rendelőben található - 1. és 3. sz. - fogorvosi körzetbe legfeljebb 6.000.000,-Ft összegben
fogászati kezelőegységet vásárolnánk. A 6.000.000,-Ft 2019. évi költségvetésben történő
biztosításához kérjük a közgyűlés hozzájárulását.
10. Javaslat Tóth Kálmán képviselő indítványának megtárgyalására
Előadó:
Tóth Kálmán képviselő
Előkészítő: Dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető
Meghívott:
Véleményező bizottságok:
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság:
2019. 01. 15.
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság:
2019. 01. 15.
gazdasági és területfejlesztési bizottság
2019. 01. 15.
pénzügyi bizottság
2019. 01. 15.
A napirendi pont rövid tartalma:
Tóth Kálmán képviselő úr képviselői indítványt nyújtott be annak érdekében, hogy a
Hétvezér út, Császár lejtő sor, valamint Császár tanyák utca szilárd útburkolattal történő
ellátásához szükséges forrás az önkormányzat 2019. évi költségvetésébe kerüljön
betervezésre.
11. Javaslat kártérítés megfizetésére az Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt.
részére
Előadó:

a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető
Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző
Meghívott: Rácskai József vezérigazgató, Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt. (4025
Debrecen, Simonffy u. 17-19.

Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság
gazdasági és területfejlesztési bizottság
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
A napirendi pont rövid tartalma:
Javaslat 5.741.595,-Ft áfa megtérítésére
Létesítménygazdálkodási Zrt. részére.
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12. Javaslat-a Dunaújvárosi Fabó Éva Sportuszoda felújításának ideje alatti
időszakra - a Búvársuli Sportegyesület támogatására
Előadó:

gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
pénzügyi bizottság elnöke
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető
Kemenczei Anett ügyintéző
Meghívott: Gurisatti Róbert elnök (2400 Dunaújváros, Móricz Zs. u. 10/c.)
Véleményező bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság
2019.01.15.
pénzügyi bizottság
2019.01.15.
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság
2019.01.15.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2019.01.15.
A napirendi pont rövid tartalma:
A Búvársuli Sportegyesület elnöke azzal a kérelemmel fordult Dunaújváros Megyei Jogú
Város Önkormányzatához, hogy a Dunaújvárosi Fabó Éva Sportuszoda felújításának
idejére az iváncsai uszodában tartandó edzéseik finanszírozásához anyagi támogatást
biztosítson.
13. Az INNOPARK Nonprofit Kft. egyes feladatai, és az ahhoz kapcsolódó eszközök,
valamint a humán erőforrás DVG Zrt.-be történő átcsoportosítására
Előadó:

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető
Dr. Horinka Hajnalka ügyintéző
Meghívott: Rauf Norbert az INNOPARK NKft. ügyvezetője
Mádai Balázs Gábor, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója
Véleményező bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság
2019. 01. 15.
pénzügyi bizottság
2019. 01. 15.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2019. 01. 15.
A napirendi pont rövid tartalma:
Az előterjesztés az INNOPARK Nonprofit Kft. egyes feladatai, és az ahhoz kapcsolódó
eszközök, valamint a humán erőforrás egy részének a DVG Zrt.-be történő
átcsoportosítására tesz javaslatot.

14. Javaslat Dunaújvárosi Piac tetőszerkezetének felújítási munkálataira
Előadó:

a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Előkészítő: Markóth Béla osztályvezető
Somfai Tamás ügyintéző
Meghívott: Mádai Balázs DVG. Zrt.(email: dvgzrt@dvgzrt.hu)
Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság
2019.01. 15.
gazdasági és területfejlesztési bizottság
2019.01. 15.
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság
2019.01. 15.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2019.01. 15.
A napirendi pont rövid tartalma:
Dunaújváros MJV területén található Piac tetőszerkezete felújításra szorul. Az
ereszcsatornák illesztéseinél befolyik a víz, ami a tetőszerkezet aljára szerelt
lámpatestekben megáll. Továbbá a tetőszerkezet szélesítése is szükségessé vált mert
csapadékos időben az árusítóhelyek szélein tartózkodó eladók, az esőben eláznak.
Többen reklamációval keresték fel ez ügyben a piacot üzemeltető DVG Zrt.-t. E zen
előterjesztés a piac tetőszerkezetének felújítási munkálataira irányul.
15. Javaslat a Fabó Éva Sportuszoda belső medencéihez kapcsolódó fenék elszívás
és oldal befúvás csővezetékek cseréjére
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
Szedresi Csaba vezető ügyintéző
Meghívott: Mádai Balázs DVG Zrt. – elnök-vezérigazgató
Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság
2019. 01. 15.
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság
2019. 01. 15.
gazdasági és területfejlesztési bizottság
2019. 01. 15.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2019. 01. 15.
A napirendi pont rövid tartalma:
Jelen előterjesztés a Fabó Éva Sportuszoda belső medencéihez kapcsolódó fenék
elszívás és oldal befúvás csővezetékek cseréjére tesz javaslatot.

Dunaújváros, 2019 január 11.

Pintér Attila s.k.
pénzügyi bizottság elnöke

