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Pénzügyi Bizottság
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14:30 kezdettel

rendkívüli nyílt ülést tart, melyre meghívom

Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 1. Földszinti díszterem
Nyílt napirendek:
Javaslat „Dunaújváros - háziorvosi és gyermekorvosi ügyeleti feladatok ellátása”
1.
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 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. 10. 02.
Pénzügyi Bizottság
2019. 10. 02.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság
2019. 10. 02.
Szociális egészségügyi és lakásügyi bizottság
2019. 10. 02.
Az Önkormányzat Bírálóbizottsága
2019. 10. 02.
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.
Előadó:

2.
Javaslat a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00002 Nagyvenyim felé vezető 62819. jelű út
felújítása projektre vonatkozó előirányzat módosítására
gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
pénzügyi bizottság elnöke
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Előkészítő: Szabó Imre osztályvezető
Borka Ildikó pályázati koordinációs ügyintéző
Meghívott:
Véleményező bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság
2019. 10. 02.
pénzügyi bizottság
2019. 10. 02.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2019. 10. 02.
A napirendi pont rövid tartalma:
Beruházási előirányzat létrehozására van szükség, mivel az eredetileg megkötött
Támogatási Szerződés szerint az önkormányzathoz kizárólag a nyilvánosság biztosítása
dologi költségek tartoztak, így csak azok kerültek betervezésre. A beruházás költségei a
konzorciumon belül az önkormányzathoz kerültek átcsoportosításra, mely átcsoportosítást
előirányzat szinten is rendezni szükséges.
Előadó:

3.
Javaslat a „Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Kollégium épületének kiviteli
terveinek elkészítése és kivitelezése” tárgyában megindított feltételes közbeszerzési
eljárás eredményének megállapításáról
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 oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke
Előkészítő: Szabó Imre osztályvezető
Hévízi Andrea településrendezési ügyintéző
Meghívott: Sági Péter, DVN Zrt.
Véleményező bizottságok:
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság
2019. 10. 02.
Pénzügyi Bizottság
2019. 10. 02.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság
2019. 10. 02.
Városüzemeltetési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság
2019. 10. 02.
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság
2019. 10. 02.
Az Önkormányzat Bírálóbizottsága
2019. 10. 02.
A napirendi pont rövid tartalma:
a Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia fejlesztési program keretében bővítendő, felújítandó és
korszerűsítendő, így a Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Kollégium épületének kiviteli
terveinek elkészítése és kivitelezése, a kivitelező kiválasztása tárgyában megindított
közbeszerzési eljárás lezárása, a nyertes ajánlattevő kihirdetése szükséges.
Előadó:

Javaslat a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás megvalósításával
kapcsolatban a DVN Zrt.-vel megkötött megbízási szerződés 4. számú módosítására
4.

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
Előkészítő: Szabó Imre osztályvezető
Hévizi Andrea településrendezési ügyintéző
Meghívott: DVN Zrt. részéről ügyvezető igazgató, Sági Péter
Véleményező bizottságok:
2019. 10. 02.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság
2019. 10. 02.
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság
Pénzügyi Bizottság
2019. 10. 02.
A napirendi pont rövid tartalma:
A dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás megvalósításával kapcsolatos döntések
meghozatalára, a DVN Zrt.-vel megkötött megbízási szerződés 4. sz. módosítására, a
polgármester felhatalmazása a szükséges dokumentumok aláírására
Előadó:

5.
Javaslat Dunaújváros településrendezési
elindítására a Hegyekalja utcában

eszközeinek

módosításának

a Gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a Pénzügyi bizottság elnöke
az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Előkészítő: Szabó Imre – osztályvezető
Kárgli Rita - településrendezési vezető ügyintéző
Meghívott:
Véleményező bizottságok:
a Gazdasági és területfejlesztési bizottság
2019. 10. 02.
a Pénzügyi bizottság
2019. 10. 02.
az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2019. 10. 02.
A napirendi pont rövid tartalma:
A Hegyekalja utca Alsó-Duna-parti út feletti szakaszáról több lakos jelezte, hogy az
ingatlanán építkezni, vagy a meglévő épületét bővíteni szeretné. A terület jelenleg
mérnökgeológiai teljes védelmi zónában található. A lakók szeretnék, hogy ez a
mérnökgeológiai besorolás felülvizsgálatra kerüljön.
Előadó:

Javaslat a víziközmű rendszerre vonatkozó 2019. évben benyújtandó Gördülő
6.
fejlesztési terv elfogadására és a benyújtáshoz szükséges meghatalmazás
megadására
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
Szedresi Csaba ügyintéző
Meghívott: a DVCSH Kft. képviselője : Nyalka László – műszaki igazgató
Dr. Vántus Judit vagyonkezelési ov.
Előadó:

Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság
2019. 10. 02.
gazdasági és területfejlesztési bizottság
2019. 10. 02.
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság
2019. 10. 02.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2019. 10. 02.
A napirendi pont rövid tartalma:
Jelen előterjesztés a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben foglaltak
alapján előírt, a vÍziközmű rendszerre vonatkozó Gördülő fejlesztési terv elfogadására és a
benyújtáshoz szükséges meghatalmazás megadására tesz javaslatot.

Dunaújváros, 2019. október 01.

Pintér Attila s.k.
pénzügyi bizottság elnöke

