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órai kezdettel
soron következő nyílt ülést tart, melyre meghívom
Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 1. Földszinti díszterem
Nyílt napirendek:
1.
Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2019. évi fordulójához való csatlakozásra
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. László Borbála humán szolgáltatási osztályvezető
Prajdáné Kustán Erzsébet ügyintéző
Meghívott: Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság
2018. 09. 11.
pénzügyi bizottság
2018. 09. 11.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2018. 09. 11.
gazdasági és területfejlesztési bizottság
2018. 09. 12.
A napirendi pont rövid tartalma:
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulóját
meghirdette az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Önkormányzatunk eddig minden évben
csatlakozott az ösztöndíjpályázathoz. Az előterjesztés a 2019. évi csatlakozásról szóló
döntést célozza.
Előadó:

2. Javaslat a Dunaújvárosiak Életéért Közalapítvánnyal 2016. március 31-én létrejött
támogatási szerződés 2. számú módosítására
gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
pénzügyi bizottság elnöke
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető
Szabó Ádám ügyintéző
Előadó:

Meghívott: Véleményező bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság
2018. 09. 12.
pénzügyi bizottság
2018. 09. 11.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2018. 09. 11.
A napirendi pont rövid tartalma:
A „Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítvány 2 millió forint visszatérítendő támogatást kapott
Pecsét István külföldi gyógykezelése költségeinek fedezete céljából. A támogatás eredeti
visszafizetési határideje 2017. március 31. napja volt. A támogatási szerződés első
módosításával a határidő 2017. december 31. napjára módosult. A Közalapítvány
2018.06.12. napján megtartott kuratóriumi ülésén született határozat értelmében a
támogatási szerződés újabb módosítását kérvényezi a szervezet.
3. Javaslat a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség támogatására
Előadó:
Dr. László Borbála osztályvezető
Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető
Hum László ügyintéző
Meghívott: Kalácska András elnők
Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság
2018. 09. 11.
a gazdasági és területfejlesztési bizottság
2018. 09. 12.
pénzügyi bizottság
2018. 09. 11.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2018. 09. 11.
A napirendi pont rövid tartalma:
A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség jótékonysági sporteseményt szervezett városunkban
a Dárdai Hertha Team pályára lépésével. A bevételből Horváth Péter szekszárdi labdarúgó
gyógykezeléséhez szükséges pénzösszeget teremtették elő, amelyhez kérték Dunaújváros
megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatását is. A közgyűlési szünet miatt a
bizottságok utólag nyilvánítanak véleményt.
4. Javaslat a Római körút 36/b szám alatti rendőrségi körzeti megbízotti iroda
internet csatlakozás biztosítására
Előadó:
Dr. László Borbála osztályvezető
Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető
Hum László ügyintéző
Meghívott: Suszter Tamás r. alezredes, Kapitányságvezető
Véleményező bizottságok:
közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága
2018. 09. 11.
a gazdasági és területfejlesztési bizottság
2018. 09. 12.
pénzügyi bizottság
2018. 09. 11.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2018. 09. 11.
A napirendi pont rövid tartalma:
A DMJV Közgyűlése 541/2016. (IX. 22.) számú határozata alapján a Fejér Megyei Rendőrfőkapitánysággal megkötött, a körzeti megbízotti iroda áthelyezéséről és használatba
adásáról szóló szerződésében a Közgyűlés vállalta többek között a rezsi, ezen belül az
Internet szolgáltatás biztosítását. Ez utóbbi kialakítására tesz javaslatot az előterje

5. Javaslat szakvélemény megrendelésére Palotás József Dunaújvárosi Óvodában
elhelyezett szobrának áthelyezése érdekében
az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető
Bokor Zsuzsanna, kulturális ügyintéző
Meghívott: Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője
Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság
2018.09.11.
gazdasági és területfejlesztési bizottság
2018.09.12.
pénzügyi bizottság
2018.09.11.
A napirendi pont rövid tartalma:
A Dunaújvárosi Óvoda székhelye szeptember 1-jétől a Lilla köz 2-ben lesz. Szeretnék
Palotás József Gyermekek c. szobrát is az új székhelyre áttelepíteni. A hatályos
jogszabályok értelmében köztéri és önkormányzati tulajdonú épületben lévő műalkotás
áthelyezéséről a közgyűlés dönt. A döntés előtt szakvéleményt kell beszerezni. A Magyar
Alkotóművészeti Nkft. ajánlata 101.450 Ft+áfa. Az összeg a „Kulturális, oktatási és ifjúsági
feladatok” alcím alatt szereplő „dologi kiadások” kiemelt előirányzaton rendelkezésre áll.
Előadó:

6.
Javaslat a dunaújvárosi 15. számú felnőtt háziorvosi körzet takarítását
biztosító szerződés módosítására
Előadó:
a humán szolgáltatási osztály vezetője
Előkészítő: Dr. László Borbála igazgató/osztályvezető
Dr. Schleicher Judit jogi és szervezési ügyintéző
Meghívott: Bodoki István vállalkozó
Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság
2018. 09. 11.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2018. 09. 11.
pénzügyi bizottság
2018. 09. 11.
gazdasági és területfejlesztési bizottság
2018. 09. 12.
A napirendi pont rövid tartalma:
A 15. sz. felnőtt háziorvosi körzet ellátása 2017. május 1-től helyettesítéssel történik. A
körzetben a takarítási szolgáltatásról Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
gondoskodik a Bodoki Bt-vel kötött megbízási szerződéssel. A betéti társaság képviselője
Bodoki István a szerződés módosítását kezdeményezte a szolgáltatás díjának emelése
miatt. Az előterjesztés a szerződés módosítására irányul.
7.
Javaslat a 3. számú fogorvosi körzet ellátására dr. Garai Gréta fogorvossal
feladatellátási előszerződés, feladatellátási szerződés megkötésére és támogatás
iránti kérelem elbírálására
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

Előadó:

Meghívott: Dr. Garai Gréta fogorvos
Dózsáné dr. Sasvári Ildikó FMKH DJH Népegészségügyi Osztály
osztályvezető
Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság
2018. 09. 11.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2018. 09. 11.
pénzügyi bizottság
2018. 09. 11.
gazdasági és területfejlesztési bizottság
2018. 09. 12.
A napirendi pont rövid tartalma:
A dunaújvárosi 3. számú fogorvosi körzetet Dunaújváros MJV Önkormányzata látja el
jelenleg helyettesítéssel. Dr. Garai Gréta fogorvos az üres praxis betöltésére jelentkezett,
munkája megkezdéséhez támogatást igényel Önkormányzatunktól. Az előterjesztés a dr.
Garai Gréta fogorvossal történő feladatellátási előszerződés és feladatellátási szerződés
megkötésére, valamint a támogatási kérelem elbírálására irányul.
8.
Javaslat a 10. számú fogorvosi körzet ellátása érdekében Dr. Kosztándi-Molnár
Arnold fogorvossal történő feladatellátási előszerződés és feladatellátási szerződés
megkötésére, a meglévő feladatellátási szerződés egyidejű megszüntetésével,
valamint a körzet működtetésének megkezdéséhez szükséges támogatás iránti
kérelem elbírálására
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. Kéthelyi Ágnes fogorvos
Dr. Kosztándi-Molnár Arnold fogorvos
Dózsáné dr. Sasvári Ildikó FMKH DJH Népegészségügyi Osztály
osztályvezető
Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság
2018. 09. 11.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2018. 09. 11.
pénzügyi bizottság
2018. 09. 11.
gazdasági és területfejlesztési bizottság
2018. 09. 12.
A napirendi pont rövid tartalma:
A dunaújvárosi 10. számú fogorvosi körzetet ellátó dr. Kéthelyi Ágnes a körzetre vonatkozó
praxisjogát – az Önkormányzatunk által nyújtott támogatás megítélése esetén – eladná dr.
Kosztándi-Molnár Arnold fogorvos részére. Dr. Kosztándi-Molnár Arnold a
praxisvásárláshoz támogatást kér Önkormányzatunktól. Az előterjesztés a dr. KosztándiMolnár Arnold fogorvossal történő feladatellátási előszerződés és feladatellátási szerződés
megkötésére, a támogatási kérelem elbírálására, valamint a meglévő feladatellátási
szerződés megszüntetésére irányul.
Előadó:

9.

Javaslat kártérítési igény elbírálására

jogi és közgyűlési osztályvezető
Előadó:
Előkészítő: dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető
dr. Horváth Petra ügyintéző

Meghívott: Dr. Petró Henrietta károsult
Véleményező bizottságok:
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2018. 09. 11.
pénzügyi bizottság
2018. 09. 11.
A napirendi pont rövid tartalma:
Dr. Petró Henrietta 2018. május 09-én a Dunaújváros, Eszperantó úton, a Diego áruház
mögötti parkolóban egy kiépített táblaszigeten áthaladt gépjárműjével, amelyből egy
eltávolított közúti jelzőtábla csonkja állt ki és a táblacsonk áthaladás közben kivágta a
károsult gépjármű üzemanyagtankját. Dr. Petró Henrietta vagyoni kártérítési igénnyel lépett
fel DMJV Önkormányzatával szemben.
10.

Javaslat kártérítési igény elbírálására

Előadó:
jogi és közgyűlési osztályvezető
Előkészítő: dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető
dr. Horváth Petra ügyintéző
Meghívott: Gondos Gergely károsult
Oláh Ferenc bejelentő
Véleményező bizottságok:
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2018. 09. 11.
pénzügyi bizottság
2018. 09. 11.
A napirendi pont rövid tartalma:
2018. június 13-án a Dunaújváros, Alkotás utca 4. szám előtt parkolt gépjárműre a hajnali
viharban rádőlt egy faág, melynek következtében az autó szélvédője megsérült. A károsult
vagyoni kártérítési igénnyel lépett fel DMJV Önkormányzatával szemben.
11.

Javaslat kártérítési igény elbírálására

Előadó:
jogi és közgyűlési osztályvezető
Előkészítő: dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető
dr. Horváth Petra ügyintéző
Meghívott: Kovács József károsult
Véleményező bizottságok:
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2018. 09. 11.
pénzügyi bizottság
2018. 09. 11.
A napirendi pont rövid tartalma:
2018. június 28-án a Dunaújváros, Hold út 9. szám előtt parkolt gépjárműre a viharban rádőlt
egy fűzfa ág, melynek következtében az autó szélvédője megsérült. A károsult vagyoni
kártérítési igénnyel lépett fel DMJV Önkormányzatával szemben.
12. Javaslat kártérítési igény elbírálására
Előadó:
jogi és közgyűlési osztályvezető
Előkészítő: dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető
dr. Horváth Petra ügyintéző
Meghívott: Hajdú Magdolna károsult
Véleményező bizottságok:
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2018. 09. 11.
pénzügyi bizottság
2018. 09. 11.

A napirendi pont rövid tartalma:
2018. július 18-án a Dunaújváros, Kossuth Lajos utca 27/A. szám előtt parkolt gépjárműre
egy letörött faág esett rá az esti vihar során, melynek következtében az autó több helyen
megsérült. A károsult vagyoni kártérítési igénnyel lépett fel DMJV Önkormányzatával
szemben.
13. Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó
szolgáltatási keretszerződés 3. sz. módosítása (2018. április-december hónap)
megkötésére
a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnök
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Előkészítő: Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető
Telekesné Szerényi Orsolya pénzügyi gazdálkodási ügyintéző
Meghívott: Mádai Balázs elnök-vezérigazgató DVG Zrt
Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság
2018.09.11.
gazdasági és területfejlesztési bizottság
2018.09.12.
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság
2018.09.12.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2018.09.12.
A napirendi pont rövid tartalma:
Dunaújváros MJV Önkormányzata a DVG Zrt. útján látja el közfeladatait évente kötendő
szolgáltatási keretszerződés alapján. A szerződésben meghatározott köztéri hulladékgyűjtő edények
karbantartása, pótlása (VII.) egyéb köztiszt. feladatok, szemét konténerbe rakodása (VIII.), út és
járdaburkolatok felületi javítása, karbantartása (XIV.), Utak pormentesítése (XX.) feladatokra
jóváhagyott előirányzat mértéke előreláthatólag nem elegendő a feladatok zökkenőmentes ellátására,
mely a szerződés 3. számú módosítását indokolja.
Előadó:

14. Javaslat DMJV közigazgatási területén működtetett közvilágítási eszközök
beszerzéséhez árajánlatok bekérésére
Előadó:
Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető
Előkészítő: Markóth Béla igazgató/osztályvezető
Farkas Róbert ügyintéző
Meghívott: Véleményező bizottságok:
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság
gazdasági és területfejlesztési bizottság
pénzügyi bizottság
A napirendi pont rövid tartalma:
DMJV közigazgatási területén működtetett közvilágítási
kapcsolatos árajánlatok bekérésére tesz javaslatot

2018.09. 12.
2018.09. 12.
2018.09. 11.
eszközök

beszerzésével

15. Javaslat önkormányzati tulajdonú 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
2018.09. 11.
gazdasági és területfejlesztési bizottság
2018.09. 12.
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság
2018.09. 12.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2018.09. 12.
A napirendi pont rövid tartalma:
Jelen előterjesztés a Dunaújvárosi Óvoda, a Bölcsődék Igazgatósága intézményeinek
fejlesztési, felújítási munkáira, valamint a Petőfi Sándor Általános Iskola gázhálózati
rendszerének felújítására tesz javaslatot a DVG Zrt. által megküldött költségvetések
alapján.
Előadó:

16. Javaslat a TOP-6.5.1-2016-00001 Dózsa György Általános Iskola épületenergetikai

felújításához kapcsolódó pótmunkák elvégzésére, határidő módosítására

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
Vincze Márta ügyintéző
Meghívott: Mádai Balázs -elnök vezérigazgató DVG Zrt.
Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság
2018.09.11.
gazdasági és területfejlesztési bizottság
2018.09.12.
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság
2018.09.12.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2018.09.11
A napirendi pont rövid tartalma:
Jelen előterjesztés a Dózsa György Általános Iskola épületenergetikai felújításához
kapcsolódó pótmunkák elvégzésére, a szerződéses határidő módosítására tesz javaslatot.
Előadó:

17. Javaslat a TOP-6.5.1-15-DU1-2016-00004 “Dunaújvárosi Óvoda épületenergetikai
fejlesztése” c. projekt megvalósítására vonatkozó Konzorciumi Együttműködési
Megállapodás 3.sz. módosításának aláírására
Előadó:
Szabó Imre osztályvezető
Előkészítő: Szabó Imre osztályvezető
Borka Ildikó pályázati koordinációs ügyintéző
Meghívott: Mádai Balázs ügyvezető, Vasmű u. 41. Irodaház Kft. , 2400 Dunaújváros,
Vasmű u. 41., dvgzrt@dvgzrt.hu
Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság

2018.09.11.

gazdasági és területfejlesztési bizottság
2018.09.12.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2018.09.11.
A napirendi pont rövid tartalma:
Az előterjesztés a TOP-6.5.1-15-DU1-2016-00004 azonosító számú “Dunaújvárosi Óvoda
épületenergetikai fejlesztése” projekt megvalósítására vonatkozó, Vasmű u. 41. Irodaház
Kft.-vel kötött Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 3. sz. módosításának aláírására
irányul.
18. Javaslat a „Vállalkozási szerződés keretében Dunaújváros közigazgatási területén
lévő közvilágítási hálózat aktív elemeinek – fényforrások és lámpatestek
tartozékaikkal együtt történő – működtetése, Dunaújváros dísz- és térvilágítási
lámpatestek javítása, karbantartása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének
megállapítására.
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: Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető
Somfainé Petőfalvi Anita közbeszerzési ügyintéző
Rontó Mónika közbeszerzési ügyintéző
Meghívott: Véleményező bizottságok:
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság
2018.09.12.
Pénzügyi Bizottság
2018.09.11.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság
2018.09.11.
Városüzemeltetési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság
2018.09.12.
Az Önkormányzat Bírálóbizottsága
2018.09.18.
A napirendi pont rövid tartalma
A „Vállalkozási szerződés keretében Dunaújváros közigazgatási területén lévő közvilágítási
hálózat aktív elemeinek – fényforrások és lámpatestek tartozékaikkal együtt történő –
működtetése, Dunaújváros dísz- és térvilágítási lámpatestek javítása, karbantartása” tárgyú
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása szükséges.
Előadó:

19. Javaslat „Dunaújváros területén intelligens gyalogátkelő telepítése” tárgyban
indult közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására
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: Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető
Somfainé Petőfalvi Anita közbeszerzési ügyintéző
Rontó Mónika közbeszerzési ügyintéző
Meghívott: Előadó:

Véleményező bizottságok:
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság

2018.09.12.

Pénzügyi Bizottság
2018.09.11.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság
2018.09.11.
Városüzemeltetési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság
2018.09.12.
Az Önkormányzat Bírálóbizottsága
2018.09.18.
A napirendi pont rövid tartalma:
Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén belül a közlekedés biztonsága
érdekében intelligens gyalogátkelő rendszer telepítése indokolt 12 helyszínen, mely értékét
tekintve közbeszerzési eljárás lefolytatását tette szükségessé. Jelen előterjesztés a
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására irányul.
20. Javaslat „Dunaújváros térfelügyeleti kamerarendszerének bővítése” tárgyú
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására
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: Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető
Somfainé Petőfalvi Anita közbeszerzési ügyintéző
Rontó Mónika közbeszerzési ügyintéző
Meghívott: Véleményező bizottságok:
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság
2018.09.12.
Pénzügyi Bizottság
2018.09.11.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság
2018.09.11.
Városüzemeltetési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság
2018.09.12.
Az Önkormányzat Bírálóbizottsága
2018.09.18.
A napirendi pont rövid tartalma:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 369/2018. (VI.21.) határozatával „Dunaújváros
térfelügyeleti kamerarendszerének bővítése” tárgyban közbeszerzési eljárás lefolytatásáról
döntött. Jelen előterjesztés a közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására irányul.
Előadó:

21. Javaslat Hegedűs Dominik támogatási kérelmével kapcsolatosan
Előadó:
vagyonkezelési osztályvezető
Előkészítő: dr. Vántus Judit osztályvezető
Kemenczei Anett ügyintéző
Meghívott: Hegedűs Noémi (2458 Kulcs, Ifjúsági utca 17.)
Klimkó Csaba elnök Bástya Dújv. Sakk SE (2400 Dújv.,Bartók Béla út 8. 3/2.)
Véleményező bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság
2018.09.12.
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság
2018.09.11.
pénzügyi bizottság
2018.09.11.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2018.09.11.
A napirendi pont rövid tartalma:
Hegedűs Noémi, Hegedűs Dominik édesanyja, azzal a kérelemmel fordult Polgármester
Úrhoz, hogy Hegedűs Dominik 2018. októberében Görögországban megrendezésre kerülő

Korcsoportos Ifjúsági Sakk Világbajnokságon való részvételének költségeihez 250.000,- Ft
vissza nem térítendő támogatást biztosítson.
22. Javaslat a Fejér Megyei Kézilabda Szövetség támogatására
Előadó:
vagyonkezelési osztályvezető
Előkészítő: dr. Vántus Judit osztályvezető
Kemenczei Anett ügyintéző
Meghívott: Németh Miklós főtitkár (2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-3.)
Véleményező bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság
2018.09.12.
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság
2018.09.11.
pénzügyi bizottság
2018.09.11.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2018.09.11.
A napirendi pont rövid tartalma:
A Fejér Megyei Kézilabda Szövetség azzal a kérelemmel fordult Polgármester Úrhoz, hogy
a XIV. Üstökös Kupa megrendezésének költségeihez 500.000,- Ft vissza nem térítendő
támogatást biztosítson.

Egyebek

Dunaújváros, 2018. szeptember 07.
Pintér Attila s.k.
pénzügyi bizottság elnöke

