DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Dunaújváros, Városháza tér 1.
(06-25) 544-203
E-mail:penzugyi@pmh.dunanet.hu

Iktatószám: 1570-37/2019.
MEGHÍVÓ
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése
Pénzügyi Bizottság

2019. 09.03.(kedd)
16:00 órai kezdettel

rendkívüli nyílt ülést tart, melyre meghívom

Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 1. 7. emeleti tárgyaló
Nyílt napirendek:
1.
Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2019. évi
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) önkormányzati
rendelet módosítására
Előadó:
Cserna Gábor polgármester
Előkészítő: Salamonné Pintér Mónika költségvetési és pénzügyi osztályvezető
Nagy Lászlóné költségvetési vezető ügyintéző
Meghívott:
Véleményező bizottságok:
Pénzügyi bizottság
2019.09. 03.
Gazdasági és területfejlesztési bizottság
2019.09. 03.
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2019.09. 03.
A napirendi pont rövid tartalma:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által elfogadott 2019. évi
költségvetést érintő döntések, valamint a kötött felhasználású állami támogatások
felhasználása és saját hatáskörű előirányzat változások átvezetése a költségvetési
rendeleten
2.
Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. I-VI.havi
pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására
Előadó:
Cserna Gábor polgármester
Előkészítő: Salamonné Pintér Mónika
Börcs-Bajnok Csilla
Meghívott:

Véleményező bizottságok:
Pénzügyi bizottság
2019.09. 03.
Gazdasági és területfejlesztési bizottság
2019.09. 03.
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2019.09. 03.
A napirendi pont rövid tartalma:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének I-VI.havi pénzügyi
teljesítéséről szóló tájékoztató, szöveges indoklással és számszaki melléklettel.
Javaslat „Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése” tárgyban közbeszerzési
3.
eljárás ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok elfogadására, az eljárás
megindítására
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
2019.09. 03.
Pénzügyi Bizottság
2019.09. 03.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság
2019.09. 03.
Városüzemeltetési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság
2019.09. 03.
Az Önkormányzat Bírálóbizottsága
2019.09. 03.
A napirendi pont rövid tartalma:
Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén belül a közrend javítása, a
bűnmegelőzés hatékonyságának növelése érdekében a térfelügyeleti kamerarendszer
bővítése indokolttá vált, mely értékelt tekintve közbeszerzési eljárás lefolytatását igényli.
Jelen előterjesztés a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és közbeszerzési
dokumentumainak véleményezésére, közbeszerzési eljárás megindítására irányul.

Előadó:

Javaslat „Dunaújváros közvilágítási berendezéseinek villamos energia ellátása”
4.
tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok
elfogadására, az eljárás megindítására
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:

Előadó:

Véleményező bizottságok:
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság
2019.09. 03.
Pénzügyi Bizottság
2019.09. 03.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság
2019.09. 03.
Városüzemeltetési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság
2019.09. 03.
Az Önkormányzat Bírálóbizottsága
2019.09. 03.
A napirendi pont rövid tartalma:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata üzemeltetésében lévő Dunaújváros
közvilágítási hálózat energia ellátásáról szóló szerződés 2020. január 31-én lejár. Jelen
előterjesztés a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és közbeszerzési
dokumentumainak véleményezésére, közbeszerzési eljárás megindítására irányul.
Javaslat „Vállalkozási keretszerződés Dunaújváros közigazgatási területén
5.
található parkokban, erdős-fás területeken, az övárkokban és a helyközi buszjáratok
megállóiban szemétszedés, takarítás folyamatos elvégzésére” tárgyú közbeszerzési
eljárás ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok elfogadására, az eljárás
megindítására
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
2019.09. 03.
Pénzügyi Bizottság
2019.09. 03.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság
2019.09. 03.
Városüzemeltetési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság
2019.09. 03.
Az Önkormányzat Bírálóbizottsága
2019.09. 03.
A napirendi pont rövid tartalma:
Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén belül a buszmegállók, parkok, erdős
területek és övárkok takarításának folyamatos biztosítására közbeszerzési eljárás
lefolytatását követően van lehetőség szerződést kötni. Jelen előterjesztés a közbeszerzési
eljárás ajánlattételi felhívásának és közbeszerzési dokumentumainak véleményezésére,
közbeszerzési eljárás megindítására irányul.

Előadó:

Javaslat „Dunaújváros közterületein rágcsálók, valamint fürkészdarázs elleni
6.
védekezési munkák ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás és
közbeszerzési dokumentumok elfogadására, az 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
2019.09. 03.
Pénzügyi Bizottság
2019.09. 03.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság
2019.09. 03.
Városüzemeltetési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság
2019.09. 03.
Az Önkormányzat Bírálóbizottsága
2019.09. 03.
A napirendi pont rövid tartalma:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által a Dunaújváros közterületein
rágcsálók, valamint fürkészdarázs elleni védekezési munkák ellátásáról szóló szerződés
2020. február 29-én lejár. Jelen előterjesztés a közbeszerzési eljárás ajánlattételi
felhívásának és közbeszerzési dokumentumainak véleményezésére, közbeszerzési eljárás
megindítására irányul.
Javaslat „Dunaújvárosi köztemető üzemeltetése kegyeleti közszolgáltatási
7.
szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás és
közbeszerzési dokumentumok elfogadására, az eljárás megindítására
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
2019.09. 03.
Pénzügyi Bizottság
2019.09. 03.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság
2019.09. 03.
Városüzemeltetési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság
2019.09. 03.
Az Önkormányzat Bírálóbizottsága
2019.09. 03.
A napirendi pont rövid tartalma:
Dunaújváros Megyei Jogú Város tulajdonában lévő köztemető üzemeltetésére
közbeszerzési eljárás lefolytatását követően van lehetőség szerződést kötni. Jelen
előterjesztés a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és közbeszerzési
dokumentumainak véleményezésére, közbeszerzési eljárás megindítására irányul.
Előadó:

8. Javaslat „Dunaújváros - háziorvosi és gyermekorvosi ügyeleti feladatok ellátása”
tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok
elfogadására, az eljárás megindítására
Előadó:

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

a szociális, egészségügyi és lakásügyi 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
2019.09. 03.
Pénzügyi Bizottság
2019.09. 03.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság
2019.09. 03.
Szociális egészségügyi és lakásügyi bizottság
2019.09. 03.
Az Önkormányzat Bírálóbizottsága
2019.09. 03.
A napirendi pont rövid tartalma:
DMJV Önkormányzata által a Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén élő
lakosainak háziorvosi és gyermekorvosi ügyelet, valamint a településen a felnőtt és gyermek
ambuláns, orvosi ügyelet teljes körű ellátásáról szóló feladat-ellátási szerződés 2020. január
31.-én lejár. Jelen előterjesztés a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és
közbeszerzési dokumentumainak véleményezésére, közbeszerzési eljárás megindítására
irányul.
9. Javaslat „Új fogászati kezelőegységek beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás
eredményének megállapítására
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke
Előkészítő: Dr. Sürü Renáta jegyző
Rontó Mónika közbeszerzési referens
Somfainé Petőfalvi Anita közbeszerzési referens
Meghívott:
Véleményező bizottságok:
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság
2019.09. 03.
Pénzügyi Bizottság
2019.09. 03.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság
2019.09. 03.
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság
2019.09. 03.
Az Önkormányzat Bírálóbizottsága
2019.09. 03.
A napirendi pont rövid tartalma:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése által az „Új fogászati kezelőegységek
beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása szükséges.
Előadó:

10. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a
szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló
35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete alapján az időskorúak támogatása
időpontjának meghatározására
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
Előkészítő: Dr. Deák Mária osztályvezető
Meghívott:
Véleményező bizottságok:
a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság
2019 09. 03.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2019.09. 03.
a gazdasági és területfejlesztési bizottság
2019.09. 03.
a pénzügyi bizottság
2019.09. 03.
A napirendi pont rövid tartalma:
A szociális rendelet az időskorúak támogatása esetében tartalmazza azt, hogy az
önkormányzat egy évben 1-3 alkalommal nyújt támogatást. A támogatás nyújtásának konkrét
időpontjáról a közgyűlésnek külön döntést kell hoznia.
11. Javaslat EMAS Környezetvédelmi Nyilatkozat kiadvány nyomdai elkészítéséről
szóló polgármesteri határozat-tervezet és szerződés-tervezet véleményezésére
a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Előkészítő: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető
Petrovickijné Dr. Angerer Ildikó környezetvédelmi vezető ügyintéző
Meghívott:
Véleményező bizottságok:
Városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság
2019.09. 03.
Gazdasági és területfejlesztési bizottság
2019.09. 03.
Pénzügyi bizottság
2019.09. 03.
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2019.09. 03.
A napirendi pont rövid tartalma:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesterének 497/2019. (VI. 13.) PM. határozata
alapján 2019. június 19-én ismét sikeresen hitelesíttettük a hivatal EMAS Környezetvédelmi
Vezetési és Hitelesítési Rendszerét és Környezetvédelmi Nyilatkozatát, melyet a 1221/2009.
EC. rendelet értelmében kiadványként szükséges nyilvánosságra hozni. A kiadvány nyomdai
munkáira 3 árajánlatot kértünk be, melyre a megadott határidőig egy árajánlat érkezett be a
TEXT Nyomdaipari Kft.-től. A kiadványkészítés költsége Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének a 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának
szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) számú önkormányzati rendelete, 5. melléklet, 7.
környezetvédelem és hulladékgazdálkodás cím, dologi kiadások sorában rendelkezésre áll.
A polgármesteri határozat tervezetet és a szerződés tervezetét mellékeltük.

Előadó:

12. Javaslat a Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia megvalósítása keretén belül, a BMSK
Zrt.-vel a közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység végzésére megkötött megbízási
szerződés 2. számú módosítására
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Előkészítő: Szabó Imre osztályvezető
Hévízi Andrea településrendezési ügyintéző
Meghívott: Sági Péter, DVN Zrt.
Előadó:

Véleményező bizottságok:
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság
2019.09. 03.
Pénzügyi Bizottság
2019.09. 03.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság
2019.09. 03.
A napirendi pont rövid tartalma:
A Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia megvalósítása keretén belül, a BMSK Zrt.-vel a
közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység végzésére megkötött megbízási szerződés
2.számú módosítása szükséges, a közbeszerzési díjak közvetlen kifizetése végett.

13. Javaslat az „MVP- Fabó Éva uszoda fejlesztése”, a „TOP-6.6.1- Egészségügyi
alapellátás infrastrukturális fejlesztése” és az „MVP-Vidámpark, illetve a vidámparki
terület fejlesztése” projektekre vonatkozó előirányzat átcsoportosításra
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
Rauth Tekla pályázati koordinációs ügyintéző
Meghívott:
Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság
2019.09. 03.
gazdasági és területfejlesztési bizottság
2019.09. 03.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2019.09. 03.
A napirendi pont rövid tartalma:
Előirányzat átcsoportosításra van szükség az „MVP- Fabó Éva uszoda”, a „TOP-6.6.1Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” és az „MVP-Vidámpark, illetve a
vidámparki terület fejlesztése” fejlesztése projekt költségvetési sorait tekintve.
Előadó:

14. Javaslat a TOP-6.1.5 és TOP-6.4.1 projektek megvalósításához szükséges
közúti biztonsági audit beszerzésére vonatkozó szerződéstervezet elfogadására
AZ ANYAG A BIZOTTSÁGI ÜLÉSEN KERÜL KIOSZTÁSRA!
a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
Előkészítő: Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály vezetője
Sipos Réka ügyintéző
Meghívott:
Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság
2019.09. 03.
gazdasági és területfejlesztési bizottság
2019.09. 03.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2019.09. 03.
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság
2019.09. 03.
Előadó:

A napirendi pont rövid tartalma:

Az előterjesztés a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00001 „Nyugati gazdasági terület
közlekedésfejlesztése Dunaújvárosban”, a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00002 „Nagyvenyim
felé vezető 62819. jelű út felújítása”, valamint a TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00002 “Kandó
Kálmán tér közlekedésbiztonsági fejlesztése Dunaújvárosban” és a TOP-6.4.1-16-DU12018-00001 „Kerékpárút hálózat fejlesztése Dunaújvárosban” projektekre vonatkozó közúti
biztonsági audit beszerzésével kapcsolatos döntések meghozatalára irányul.
15. Javaslat a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú „Nyugati gazdasági
terület közlekedésfejlesztése Dunaújvárosban”projekt kivitelezési feladataival
kapcsolatos döntések meghozatalára
a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
Előkészítő: Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály vezetője
Sipos Réka ügyintéző
Meghívott:
Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság
2019.09. 03.
gazdasági és területfejlesztési bizottság
2019.09. 03.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2019.09. 03.
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság
2019.09. 03.
A napirendi pont rövid tartalma:
Az előterjesztés a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú „Nyugati gazdasági
terület közlekedésfejlesztése Dunaújvárosban” projekt kivitelezési feladataival kapcsolatos
döntések meghozatalára irányul.
Előadó:

16. Javaslat az MVP “Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése”projekt keretén belül
megvalósuló “Szalki-sziget vonzerejének növelése” alprojekt kivitelezési feladataival
kapcsolatos döntések meghozatalára
a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
Előkészítő: Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály vezetője
Sipos Réka ügyintéző
Meghívott:
Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság
2019.09. 03.
gazdasági és területfejlesztési bizottság
2019.09. 03.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2019.09. 03.
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság
2019.09. 03.
A napirendi pont rövid tartalma:
Az előterjesztés az MVP “Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése”projekt keretén belül
megvalósuló “Szalki-sziget vonzerejének növelése” alprojekt kivitelezési feladataival
kapcsolatos döntések meghozatalára irányul.
Előadó:

17. Javaslat

a

TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00001

azonosítószámú

Látogatóközpont

kialakítása a Mondbach kúriában és a Baracsi úti Arborétum fejlesztése, továbbá a
TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00002 azonosítószámú Intercisa Múzeum fejlesztése című
pályázat Kiállítás tematikájának kidolgozása feladat átadására
Előadó:
Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető
Előkészítő: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető
Fetth Dóra Timea pályázati koordinációs vezető ügyintéző
Meghívott: Drucza Attila József ügyvezető
Problémakutató Nonprofit Kft., 1165 Budapest, Futórózsa utca 70. II/4.
Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság
2019.09. 03.
gazdasági és területfejlesztési bizottság
2019.09. 03.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2019.09. 03.
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság
2019.09. 03.
A napirendi pont rövid tartalma:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által elnyert TOP-6.1.4-16-DU1-201800001 azonosítószámú Látogatóközpont kialakítása a Mondbach kúriában és a Baracsi úti
Arborétum fejlesztése, továbbá a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00002 azonosítószámú Intercisa
Múzeum fejlesztése című pályázat megvalósításához szükséges a Kiállítás tematikájának
kidolgozása az adott projektre vonatkoztatva.
18. Javaslat a TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú Helyi identitás és
kohézió erősítése Dunaújvárosban című pályázat keretében a bűnmegelőzéssel és
közbiztonsággal összefüggő feladatok átadására
Előadó:
Előkészítő:

Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető
Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető
Fetth Dóra Timea pályázati koordinációs ügyintéző

Meghívott:
Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság
2019.09. 03
gazdasági és területfejlesztési bizottság
2019.09. 03.
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság
2019.09. 03.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2019.09. 03.
A napirendi pont rövid tartalma:
A kiírt határidőre beérkezett ajánlatok alapján javaslat a legkedvezőbb ajánlatot adó
gazdasági szereplő kiválasztására bűnmegelőzéssel és közbiztonsággal összefüggő feladat
megvalósítására a Helyi identitás és kohézió erősítése Dunaújvárosban című projektben
vállalt tevékenységként.
19. Javaslat a Magyar Kultúra Napján tartandó ünnepi műsorra és annak költségeire
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 osztályvezető
Bokor Zsuzsanna, kulturális ügyintéző
Meghívott:
Véleményező bizottságok:

Előadó:

oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság
2019.09. 03.
pénzügyi bizottság
2019.09. 03.
gazdasági és területfejlesztési bizottság
2019.09. 03.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2019.09. 03.
A napirendi pont rövid tartalma:
2020. január 22-én a Magyar Kultúra Napján tartandó ünnepi koncerten polgármester úr vagy
alpolgármester úr átadja a Pro Cultura Intercisae díjat.
Fellépőként a Szent Efrém Férfikar meghívását javasoljuk. A műsor költsége bruttó 500.000
Ft + áfa. A kiadásokra a költségvetési rendelet 5. melléklet „Kulturális, oktatási és ifjúsági
feladatok” rovat dologi kiadások sora nyújthat fedezetet.
20. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 8. számú felnőtt
háziorvosi körzet ellátására jelentkezett dr. Surányi Hilda támogatás iránti kérelme
elbírálásáról szóló 404/2019. (VI.20.) határozat kiegészítésére
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 osztályvezető
Dr. Schleicher Judit jogi és egészségügyi ügyintéző
Meghívott: Dr. Surányi Hilda orvos
Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság
2019.09. 03.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2019.09. 03.
pénzügyi bizottság
2019.09. 03.
gazdasági és területfejlesztési bizottság
2019.09. 03.
A napirendi pont rövid tartalma:
Dunaújváros MJV Közgyűlésének 404/2019. (VI.20.) határozata dr. Surányi Hilda támogatás
iránti kérelmének elbírálásáról szól. Dr. Surányi Hilda a dunaújvárosi 8. számú felnőtt
háziorvosi körzet betöltésére jelentkezett 2019. november 1-től, havi 100 000,-Ft lakhatási
támogatást igényelt. Az első hat havi, összesen 600 000,-Ft összegű támogatást egy
összegben kérné, a költözés és kaució költségeinek biztosítására.
Előadó:

21. Javaslat új várószékek beszerzésére a felújított Váci M. utcai háziorvosi rendelő
részére
a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető
Hum László ügyintéző
Meghívott:
Véleményező bizottságok:
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi bizottság
2019.09. 03.
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság
2019.09. 03.
Pénzügyi Bizottság
2019.09. 03.
Előadó:

A napirendi pont rövid tartalma:

A Váci M. utcai orvosi rendelő felújítása a befejezéséhez közeledik. Indokolt az orvosi váró
erősen elhasználódott, páciensek számára rendszeresített ülőhelyeinek a cseréje. Az
előterjesztés erre tesz javaslatot.
22. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 324/2019. (V.30.) határozata
módosítására - DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft.
gazdálkodásának vizsgálata
a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető
Engyel László ügyintéző
Meghívott: Nyakacska Zsolt ügyvezető, DKKA NKft.
Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság
gazdasági és területfejlesztési bizottság
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
Előadó:

2019.09. 03.
2019.09. 03.
2019.09. 03.

A napirendi pont rövid tartalma:
A DKKA Nkft. megküldte a tulajdonos, Dunaújváros MJV Közgyűlése a 324/2019. (V.30.)
határozatával döntött arról, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság
korábbi éveinek gazdálkodását felülvizsgáltatja. A határidő a határozat szerint 2019.
szeptember 30, melyet kérnek módosítani 2019. október 21-re.

23. Javaslat a Gábor Áron utcában új parkolóhelyek kivitelezésére kötött vállalkozási
szerződés módosítására
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
Nyáradi Anna ügyintéző
Meghívott: Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt.
Véleményező bizottságok:
városüzemeltetési,
környezetvédelmi
és
turisztikai
bizottság
201
9.09. 03.
pénzügyi bizottság
2019.09. 03.
gazdasági
és
területfejlesztési
bizottság
201
9.09. 03.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2019.09. 03.
A napirendi pont rövid tartalma:
Az előterjesztés a Gábor Áron utcában új parkolóhelyek kivitelezésére kötött vállalkozási
szerződés módosítására tesz javaslatot, a Vállalkozó kérése alapján. A szerződés
módosítása a kivitelezés közben felmerült pótmunkák elvégzése érdekében vált
szükségessé.
Előadó:

24. Javaslat a Vörösmarty Mihály és a Deák-Eötvös utcai játszótér fejlesztésére
Előadó:
Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály osztályvezető
Előkészítő: Tóth Andrea ügyintéző
Meghívott: Mádai Balázs DVG Zrt. elnök-vezérigazgató
Véleményező bizottságok:
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság
2019.09. 03.
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság
2019.09. 03.
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság
2019.09. 03.
Pénzügyi Bizottság
2019.09. 03.
A napirendi pont rövid tartalma:
Dunaújváros területén több olyan kevés eszközzel rendelkező játszótér található, melyek
területi adottsága és a kihasználtsága indokolttá teszi további játékeszközök telepítését. A
DVG Zrt.-től árajánlatot kértünk két forgalmas játszótér, a Vörösmarty Mihály utcai, valamint
a Deák-Eötvös utcai játszótér fejlesztésére.
25. Javaslat intézmények fejlesztési, felújítási munkáira
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 városüzemeltetési és beruházási osztályvezető
Mózes Tibor ügyintéző
Meghívott: Mádai Balázs -elnök vezérigazgató DVG Zrt.
Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság
2019.09. 03.
gazdasági és területfejlesztési bizottság
2019.09. 03.
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság
2019.09. 03.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2019.09. 03.
A napirendi pont rövid tartalma:
Jelen előterjesztés a Fabó Éva Sportuszodában gőzgenerátor-, a Rendőrkapitányság
szerverteremben klímaberendezés telepítésére, Gyepmesteri telep radiátor cserékre, a
Bartók KMH, a Pentelei iskola, valamint a Dunaújvárosi Óvoda javítási, felújítási munkáira tesz
javaslatot a DVG Zrt. által megküldött költségvetések alapján.
Előadó:

26. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város a Lebuki patak külterületi, zártkerti
szakaszán a 044-048 Hrsz. terület helyreállítási munkálataira
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: Megulesz Gabriella Dunaújvárosi Vízi Társulat
Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság
2019.09. 03.
Előadó:

gazdasági és területfejlesztési bizottság
2019.09. 03.
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság
2019.09. 03.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2019.09. 03.
A napirendi pont rövid tartalma:
Dunaújváros MJV a Lebuki patak külterületi, zártkerti szakaszán, a 044-048 Hrsz. területén,
az áteresz fölötti szelvényben a csapadékvíz a földet a vízfolyásba mosta. A helyszínen
található egy az E-on Gázhálózati Zrt. tulajdonában lévő gázvezeték is amit a kimosódás
veszélyeztet. A Vizitársulat a terepet gépi munkával helyreállította, azonban az elmúlt időszak
heves esőzéseinek hatására, újra megjelentek a talajerózió nyomai. Fontos az út és a
rézsűfelület stabilizálása illetve a gázvezeték bevédése. Ezen előterjesztése a fent nevezett
munkálatok kivitelezésére irányul.
27. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Páskom utcai vízelvezető árok
helyreállítási munkálataira
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: Megulesz Gabriella Dunaújvárosi Vízi Társulat
Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság
2019.09. 03.
gazdasági és területfejlesztési bizottság
2019.09. 03.
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság
2019.09. 03.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2019.09. 03.
A napirendi pont rövid tartalma:
Dunaújváros MJV. Páskom utcai vízelvezető árok burkolata megrongálódott. Helyreállítás hiányában
az árok melletti ingatlanok állapota veszélyeztetetté válhat, továbbá a burkolt út alatt bemosódás,
majd roskadás keletkezhet. Ezen előterjesztése a fent nevezett munkálatok kivitelezésére irányul.
Előadó:

28. Javaslat Dunaújváros, Építők útja 325/2 hrsz.-ú ingatlan (uszoda büfé) vízellátás
kivitelezési munkáira
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
2019.09. 03.
gazdasági és területfejlesztési bizottság
2019.09. 03.
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság
2019.09. 03.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2019.09. 03.
Előadó:

A napirendi pont rövid tartalma:
Dunaújváros MJV területén az Építők útja 325/2 Hrsz.-ú ingatlan (uszoda büfé) vízellátása az uszoda
felújítási munkálatai miatt megszűnt. Mivel a(z) 325/2 Hrsz.-ú ingatlan vízellátása önkormányzati
kötelesség, ezért szükséges az ingatlan vízellátásának kiépítése és a vízórák telepítése. A jelen
előterjesztés ezen kivitelezési munkálatokra irányul.

29. Javaslat kártérítési igény elbírálására (Bálint Anita)
Előadó:
jogi és közgyűlési osztályvezető
Előkészítő: dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető
dr. Horváth Petra ügyintéző
Meghívott: Bálint Anita károsult
Véleményező bizottságok:
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2019.09. 03.
pénzügyi bizottság
2019.09. 03.
A napirendi pont rövid tartalma:
2019. május 03-án a Dunaújváros, Október 23. tér 10. szám előtt parkolt gépjárműre egy
nagyméretű faág ráesett, melynek következtében az autó több helyen megsérült. A károsult
vagyoni kártérítési igénnyel lépett fel DMJV Önkormányzatával szemben.

30. Javaslat kártérítési igény elbírálására (Kovács Viktor)
Előadó:
jogi és közgyűlési osztályvezető
Előkészítő: dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető
dr. Horváth Petra ügyintéző
Meghívott: Kovács Viktor károsult
Véleményező bizottságok:
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2019.09. 03.
pénzügyi bizottság
2019.09. 03.
A napirendi pont rövid tartalma:
2019. június 01-én a Dunaújváros, Bercsényi utca 3. szám előtt a károsult kátyúba hajtott. Az
autó több helyen megsérült. A károsult vagyoni kártérítési igénnyel lépett fel DMJV
Önkormányzatával szemben.

31. Javaslat kártérítési igény elbírálására (Tüsi és Tsa Kft.)
Előadó:
jogi és közgyűlési osztályvezető
Előkészítő: dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető
dr. Horváth Petra ügyintéző
Meghívott: Tüske Ferenc Márton (Tüsi és Tsa Kft. ügyvezető) károsult
Véleményező bizottságok:
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2019.09. 03.
pénzügyi bizottság
2019.09. 03.

A napirendi pont rövid tartalma:
2019. május 29-én a Dunaújváros, Aranyvölgyi u.- Petőfi u. kereszteződés után egy nagy
kátyúból felverődött egy ököl nagyságú aszfalt darab, melynek következtében a károsult
gépjárműve több helyen megsérült. A károsult vagyoni kártérítési igénnyel lépett fel DMJV
Önkormányzatával szemben.

Dunaújváros, 2019. augusztus 30.

Pintér Attila s.k.
pénzügyi bizottság elnöke

