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M E G H Í V Ó  
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
 Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság,  valamint a Pénzügyi Bizottság  

2017. április 4-én  (kedd) 
15:00 órai kezdettel 

rendkívüli nyílt együttes ülést tart, melyre meghívom 
 
 

Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér  1. Földszinti díszterem 

 
 
 Nyílt napirendek: 
 
Az  1-2. napirendi pontokat a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság, 
valamint a Pénzügyi Bizottság együttesen tárgyalja! 
 
 
1.Javaslat a rászoruló dunaújvárosi gyermekek tavaszi szünidőben történő ingyenes 
étkeztetésének biztosítására 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:      Dr. Molnár Attila aljegyző, Dr. Nyikomné Gévay Katalin vezető ügyintéző  
Meghívott:       Farkasné Vörös Magdolna a GESZ igazgatója 
Véleményező bizottságok: 
Szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság            2017. 04. 04. 
Pénzügyi bizottság  2017. 04. 04. 
Gazdasági és területfejlesztése bizottság  2017. 04. 04. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                 2017. 04. 04. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 13/A. § (3) bekezdése alapján a települési önkormányzat a 
szünidei gyermekétkeztetést a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott őszi, 
téli, tavaszi és nyári tanítási szünet időtartama alatti munkanapokon szervezi meg. Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2017. évben 3.911.910,- Ft állami normatívát kapott a 
szünidei gyermekétkeztetés biztosítására. Az önkormányzat saját költségvetéséből éves szinten 8 
millió forintot fordít a gyermekek étkeztetésére.  
Az előterjesztés a 2016/2017-es nevelési év tavaszi szünidei étkeztetését lebonyolító szolgáltató 
kiválasztására és szerződéskötésre tesz javaslatot. 
 
 
 
 



 
2.Javaslat közgyűlési képviselő részére informatikai eszköz beszerzésére irányuló eljárás 
megindítására, ajánlatok bekérésére 
Előadó: közgyűlési és informatikai osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Petánszki Lajos osztályvezető  
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 04. 04. 
pénzügyi bizottság 2017. 04. 04. 
A napirendi pont rövid tartalma: Közgyűlési képviselő részére notebook beszerzése vált 
szükségessé. 
 
 

A következő napirendi pontot csak a Gazdasági és 
Területfejlesztési Bizottság tárgyalja! 
 
3.Javaslat a „Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvány 2016. évi 
támogatásáról szóló szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadására 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Előkészítő:    Dr. Molnár Attila - aljegyző 
Meghívott:     Gombos István a kuratórium elnöke 
                       Nagy Zoltánné a kuratórium titkára 
Véleményező bizottságok: 
Szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság                            2017. 04. 04. 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság              2017. 04. 04. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A „Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvány a tavalyi évben két külön támogatást 
kapott Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatától. Az alapítvány a 2016. évi 
támogatásáról szóló elszámolását és szakmai beszámolóját - a vele kötött támogatási szerződés 
alapján - határidőben benyújtotta. Az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. 
(V.22.) önkormányzati rendelet 13. § (4) bekezdése szerint: „A Polgármester hatáskörébe tartozik a 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság véleményének kikérése mellett - a szakbizottság 
javaslatát is figyelembe véve - a támogatások felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása.” 
 
 
Dunaújváros, 2017. március 31. 
 
 
 
 
       Hingyi László s.k. 
     a gazdasági és területfejlesztési bizottság 
                                                                                         elnöke 


