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                  DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS                      
POLGÁRMESTERE

                  *  Dunaújváros, Városháza tér 1.
(  (06-25) 544-312

                   

M E G H Í V Ó

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése
2019. november 21-én (csütörtökön) 9,00 órai kezdettel

nyílt ülést tart, melyre meghívom

Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 2. „C” épület, közgyűlési terem

Javasolt napirendek:

1. Tájékoztató a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése közötti időszakban
végzett  munkájáról,  a  fontosabb  eseményekről  és  az  átruházott  hatáskörben
hozott polgármesteri határozatokról
Előadó: a polgármester

2. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Előadó: a polgármester

3. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervei Szervezeti és
Működési  Szabályzatáról  szóló  37/2017.  (XII.15.)  önkormányzati  rendelet
módosítására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

4. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzat  2019.  évi
költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló  6/2019.  (II.15.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

5. Javaslat  Dunaújváros  MJV  Közgyűlésének  Dunaújváros  Helyi  Építési
Szabályzatáról szóló 15/2016. (V.20.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                   az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke
                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

6. Javaslat  a  közérdekű  adatok  közzétételéről  és  a  közérdekű  adatok
megismerésére  irányuló  igények  teljesítésének  rendjéről  szóló  rendelet
megalkotására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
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7. Javaslat közétkeztetési szolgáltatói áremelés elfogadására, valamint a közoktatási
és szociális intézményekben az étkeztetés térítési díjáról szóló 37/2013. (XI.22.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke

                   a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
                   a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke

Meghívott: Herczeg Csaba, a Zalagast Kft. vezérigazgató-helyettese
                       Bölcskei Anna, az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent
                       Erzsébet Idősek Otthonai intézményvezetője
                       Farkasné Vörös Magdolna, a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó
                       Szervezet igazgatója
                       Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezető igazgatója

8. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2019.  I-IX.  havi
pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

9. Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-nél a vezérigazgató felmondása
miatt szükséges intézkedések megtételére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

10. Javaslat a Vasmű u. 41. Irodaház Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Értékesító Kft.
ügyvezetője lemondása elfogadására és új ügyvezető megválasztására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

11. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  az  Uniszol-
Létesítménygazdálkodási Zrt. között a dunaújvárosi Jégcsarnok és a dunaújvárosi
sportingatlanok  vonatkozásában  létrejött  koncessziós  szerződéssel  kapcsolatos
döntések meghozataláról
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

12. Javaslat a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. tagi kölcsönei
és  a  saját  tőke  rendezésére,  forrás  biztosítására,  és  a  megvásárolt  kisbusz
önrésze felhasználása elszámolásának elfogadására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Nyakacska Zsolt, a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia
                   Nonprofit Kft. ügyvezetője

13. Javaslat a Dunanett  Nkft.  – folyószámla-hitelkeret meghosszabbítása céljából –
kezességvállalás  megadására,  tagi  kölcsön  visszafizetési  határidejének
módosítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Ferencz Kornél, a Dunanett Nonprofit Kft. ügyvezetője



3

14. Javaslat  a  Szabó,  Kelemen  és  Társai  Ügyvédi  Irodával  kötött  megbízási
szerződések  megszüntetésére  és  a  feladatok  átadására  a  Dr.  Szabó  Ügyvédi
Iroda részére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

15. Javaslat a Dunaferr Sportegyesülettel kötött támogatási szerződés módosítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                   az ifjúsági, sport és turisztikai bizottság elnöke
                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Meghívott: Mátyás Gábor, a Dunaferr Sportegyesület elnöke

16. Javaslat az Élményfürdő kültéri medencéje sátorfedéséhez forrás bizosítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

17. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Turisztikai  Nonprofit  Kft.  2020.  évi  munkatervének
elfogadására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                   az ifjúsági, sport és turisztikai bizottság elnöke
                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Meghívott: Kiss András, a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft.
                  ügyvezetője

18. Javaslat a DVG Zrt. tulajdonában lévő média eszközök átadására a DS Média Kft.
részére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

19. Javaslat adásvétel ingatlannyilvántartási rendezésére
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

                  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
Meghívott: Steimetz Ottó és Steimetzné Molnár Judit vevők

20. Javaslat helyiséghasználat biztosítására a Találj  Haza Rehabilitációs Alapítvány
részére
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

                   a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
Meghívott: Kristó-Pámer Mária, a Találj Haza Rehabilitációs Alapítvány
                   kuratóriumi elnöke

                       Czere-Ambrus Mária, intézményvezető

21. Javaslat állásfoglalás kialakítására a Corner Trade Kft.-vel kötött bérleti szerződés
megszüntetéséről
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
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22. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  a  Magyar
Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete között fennálló haszonkölcsön szerződés
1. számú módosítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Szücsné Szigeti Hedvig, a Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei
                   Szervezete megyei igazgatója

23. Javaslat  a  Kavics-Ker  Kft.-vel  kötött  területbérleti  szerződés  módosítására  és
székhelyhasználat biztosítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Juhász Péter, a Kavics-Ker Kft. ügyvezetője

                       Szántó Ákos, a Kavics-Ker Kft. ügyvezetője

24. Javaslat a dunaújvárosi 2976/53 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett beépítetlen
terület  megnevezésű,  természetben  az  Északi  Ipari  Parkban  található  ingatlan
hasznosítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

25. Javaslat a dunaújvárosi 3958/4 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett beépítetlen
terület  megnevezésű,  természetben  az  Északi  Ipari  Parkban  található  ingatlan
hasznosítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

26. Javaslat az önkormányzati tulajdonban álló, 730/422 helyrajzi szám alatt felvett,
11 933 m2 területű, „kivett építési terület” megnevezésű ingatlan mintegy 2 050 m2

nagyságú területének hasznosítására vonatkozó állásfoglalás kialakítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Soltész Gyula kérelmező

27. Javaslat  Elismerő  nyilatkozat  elfogadására  (Százszorszép  Tagóvoda  –
Dunaújvárosi  Szakképzési  Centrum)  elfogadására  és  káresemény  önrészének
biztosítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

28. Javaslat a Dunaújváros MJV Önkormányzata vagyon- és felelősségbiztosításával
kapcsolatosan, a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. bevonásával bekért biztosító
társaságok ajánlatainak értékelésére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Keszthelyi Erik, a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. ügyvezetője
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29. Javaslat műszaki üzemeltetési szerződés módosítására az Október 23. téren lévő
játszótér és sportpálya vonatkozásában
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                   az ifjúsági, sport és turisztikai bizottság elnöke
                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Meghívott: Pataki Gergely, Magyar Vöröskereszt regionális ügyvezető

30. Javaslat  Dunaújváros  Fenntartható  Energia  és  Klíma  Akciótervének  (SECAP)
kidolgozására  megkötött  vállalkozási  szerződéssel  kapcsolatos  döntések
meghozatalára
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Zalai Norbert, a LARINEA Nonprofit Kft. ügyvezetője

31. Javaslat  a  Bölcsődék  Igazgatósága  Dunaújváros  intézmény  2020.  évi  nyári
nyitvatartási rendjének meghatározására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke

                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Varga Anna Éva, a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros igazgatója

32. Javaslat Dunaújváros MJV Közgyűlésének a 11. számú gyermek háziorvosi körzet
ellátására  dr.  Müller  Éva  Irénnel  előszerződés  és  feladatellátási  szerződés
megkötéséről szóló 491/2019. (VIII.8.) számú határozata visszavonására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

33. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Kistérségi  Többcélú  Kistérségi  Társulás  megszűnését
követő záró elszámolásról szóló tájékoztató elfogadására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

34. Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó
szolgáltatási keretszerződés 4. sz. módosítás – 2019. április-december hónap –
megkötésére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Illéssy István, a DVG Zrt. igazgatóságának elnöke

35. Javaslat a TOP programok keretében felújításra kerülő épületek vonatkozásában
a logisztikai feladatok ellátására megkötött Vállalkozási keretszerződés 1. számú
módosítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Illéssy István, a DVG Zrt. igazgatóságának elnöke

36.  Javaslat  a  DVG Zrt.-vel  kötött  vállalkozási  szerződések  közös  megegyezéssel
történő megszüntetésére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Illéssy István, a DVG Zrt. igazgatóságának elnöke
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37. Javaslat  a  Kalandparkban  (volt  Vidámpark)  a  mászófal  előtti  terület
balesetveszélyes állapotának megszüntetésére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Illéssy István, a DVG Zrt. igazgatóságának elnöke

38. Javaslat önkormányzati tulajdonú intézmények felújítási munkáira
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Illéssy István, a DVG Zrt. igazgatóságának elnöke

39. Javaslat  az  EMAS  Környezetvédelmi  Vezetési  és  Hitelesítési  Rendszer
polgármesteri hivatalban történő további működtetésére és a megújított környezeti
politika elfogadására
Előadó: a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság elnöke

                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

40. Javaslat  a Belső Ellenőrzési  Osztály 2020. évi  éves belső ellenőrzési  tervének
jóváhagyására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

41. Javaslat  tag  delegálására  a  Közép-Duna  Vidéke  Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába
Előadó: a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság elnöke

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

42. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  Ügyrendi,  Igazgatási  és
Jogi Bizottsága új nem képviselő bizottsági tagjának megválasztására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

43. Javaslat  Közbeszerzési  és  Bíráló  Bizottság  elnökének  és  tagjainak
megválasztására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

44. Javaslat a polgármester 2019. évi szabadságának ütemezésére
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Dunaújváros, 2019. november 15.

                                                                                               Pintér Tamás s.k. 
                                                                                                  polgármester
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