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M E G H Í V Ó 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottsága 
2017. május 8-án (hétfő) 11,30 órai kezdettel 
rendkívüli nyílt ülés 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 39/2013. 
(XII.20.) önkormányzati rendelete a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzata módosítására 

 
Előadó:        az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:     Dr. Petánszki Lajos közgyűlési és informatikai osztályvezető 
Meghívott:       - 
 
Véleményező bizottságok: 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                      2017.05.08. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítása a Modern Városok Program, valamint a Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program hatékony és a jogszabályoknak megfelelő lebonyolítása miatt 
szükséges. 
 

2 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 
önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati 
rendelete módosítására 
 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Petánszki Lajos közgyűlési és informatikai osztályvezető 
Meghívott:  
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2017.05.08. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság        2017.05.08. 
pénzügyi bizottság        2017 05.08. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A gazdálkodási rendelet újabb módosítása a 
beszerzésre vonatkozó szabályozás újabb módosítása miatt vált szükségessé annak 
érdekében, hogy a Modern Városok Program és egyes TOP pályázatok megvalósítása 
minden esetben határidőre befejezhetővé váljon. 
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3. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának közbeszerzési 

értékhatárt el nem élő beszerzések lebonyolításáról szóló önkormányzati 
szabályzat módosítására 
 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

Előkészítő:   Dr. Sürü Renáta jegyző 
Somfainé Petőfalvi Anita közbeszerzési ügyintéző 
Rontó Mónika közbeszerzési ügyintéző 

Meghívott:  - 
 
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság            2017.05.08. 
Pénzügyi bizottság               2017.05.08. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság            2017.05.08. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
20/2017 (I.19) határozatával elfogadott DMJV Önkormányzatának közbeszerzési 
értékhatárt el nem érő beszerzéseinek lebonyolításáról szóló szabályzat módosítása 
szükséges a pályázati tevékenységgel megvalósuló beszerzések gyorsabb és 
költséghatékonyabb ellátása végett.  A szabályzat módosításának elfogadása lehetővé 
teszi a fejlesztések szabályos lebonyolítását. 
 

4. Javaslat az I. sz. Rendelőintézet beázás utáni helyreállítási munkáira  
 
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 városüzemeltetési osztályvezető 
Kindle-Vincze Márta ügyintéző 

Meghívott:   Dr. Mészáros Lajos kórházigazgató 
Mádai Balázs Dvg Zrt. elnök-vezérigazgató 
 

Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság               2017.05.08. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság           2017.05.08 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság        2017.05.08. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság           2017.05.08. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A dunaújvárosi I.sz Rendelőintézet tetőfelülete 
folyamatosan beázik. A tető szigetelését DMJV Közgyűlésének 291/2017. (IV.21.) 
határozata alapján a DVG Zrt. végzi. A szigetelést követően a rendelők és várók 
tisztasági festése szükséges. Az előterjesztés az utómunkálatok költségeinek 
biztosítására irányul. 
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5. Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda felújítása érdekében megvalósított projektekben 

tervezett beruházás kivitelezőjének kiválasztására 
 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 
elnöke. 

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

Előkészítő:  Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
Meghívott:  Mádai Balázs DVG Zrt. -elnök vezérigazgató 
 
 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság        2017.05.08. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság        2017.05.08. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2017.05.08. 
pénzügyi bizottság        2017.05.08. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Javaslat kivitelező kiválasztására a TOP-6.2.1-15-
DU1-2016-00002 és TOP-6.5.1-15-DU1-2016-00004 „Dunaújvárosi Óvoda felújítása” 
c., megvalósítás alatt álló projektben tervezett beruházás, az Aprók Háza Tagóvoda és 
Napsugár Tagóvoda felújítási munkálatainak elvégzésére 
 

6. Javaslat a 290/2017. (IV.21.) számú határozat kiegészítésére 
 
Előadó: 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 jogi és szervezési igazgató  
 Péter Kata ügyintéző 
Meghívott: - 
 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság             2017.05.08. 
pénzügyi bizottság                                                                                        2017.05.08. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság                                                       2017.05 08. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                                          2017.05.08. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlése 
290/2017. (IV.21) számú határozatában történt hirdetési keretszerződés felbontása okán 
felhasználható maradványösszeg támogatási célú felhasználása. 
 
 
Dunaújváros, 2017. május 05. 
 
 
               Tóth Kálmán s.k. 
                                                                                             a bizottság elnöke, 


