
                  DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE
                  *  Dunaújváros, Városháza tér 1.

(  (06-25) 544-312       

            

M E G H Í V Ó

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
2020. január 23-án (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  Önkormányzata  Közgyűlésének  a
Közgyűlés és Szervei Szervezeti  és Működési Szabályzatáról szóló 37/2017.
(XII.15.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: 
a polgármester
Véleményező bizottságok:
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

4. Javaslat a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/24-1/2020. számú törvényességi
felhívásának megtárgyalására
Előadó: 
a polgármester
Véleményező bizottságok:
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

5. Javaslat  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  FE/02/1123-1/2019.  számú
törvényességi felhívásának megtárgyalására
Előadó: 
a polgármester
Véleményező bizottságok:
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság



6. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri  Hivatalában
foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők és közszolgálati
ügykezelők  jogviszonyának  egyes  kérdéseiről  szóló  7/2013.  (III.01.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: 
Dr. Molnár Attila aljegyző
Véleményező bizottságok:
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

7. Javaslat  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  FE/02/1257-1/2019.  számú
törvényességi felhívásának megtárgyalására
Előadó: 
a polgármester
Véleményező bizottságok:
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság

8. Javaslat  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  FE/02/1262-1/2019.  számú
törvényességi felhívásának megtárgyalására
Előadó: 
a polgármester
Véleményező bizottságok:
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

9. Javaslat  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  FE/02/1263-1/2019.  számú
törvényességi felhívásának megtárgyalására
Előadó: 
a polgármester
Véleményező bizottságok:
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

10. Javaslat  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  FE/02/1264-1/2019.  számú
törvényességi felhívásának megtárgyalására
Előadó: 
a polgármester
Véleményező bizottságok:
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

11. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  2019.  október  31-ei,
2019. november 21-ei és 2019. december 5-ei határozatainak megerősítésére
Előadó: 
a polgármester
Véleményező bizottságok:
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság
a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság
az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság
az ifjúsági, sport és turisztikai bizottság
a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság
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12. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  a  helyi
Nemzetiségi Önkormányzatok között fennálló együttműködési megállapodás 4.
számú módosítására
Előadó: 
az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: 
Miskolczi László, DMJV Horvát Nemzetiségi Önkormányzata elnöke
Modrzejewska Ewa, DMJV Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata elnöke
Hosszú János, DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata elnöke
Mudra József, DMJV Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata elnöke
Benkovics Nóra, DMJV Szerb Nemzetiségi Önkormányzata elnöke
Kaszó Róbert, DMJV Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata elnöke
Véleményező bizottságok:
az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

13. Javaslat a DMJV Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata támogatás iránti kérelme
elbírálására
Előadó: 
az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: 
Kaszó Róbert, DMJV Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata elnöke
Véleményező bizottságok:
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság

14. Javaslat a DMJV Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata részére a Dunaújváros,
Római  krt.  38/B.  szám  alatti  önkormányzat  tulajdonú  ingatlanban  helyiség
ingyenes használatba adására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Kaszó Róbert, DMJV Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata elnöke
Véleményező bizottságok:
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

15. Javaslat a Dunaújvárosi Egyetem beszámolójának elfogadására 
Előadó: 
az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: 
Dr. habil András István, a Dunaújvárosi Egyetem rektora
Véleményező bizottságok:
az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság
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az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

16. Javaslat  a  gyermekek  átmeneti  otthona  kötelező  önkormányzati  feladat
ellátására megkötött feladatellátási szolgáltatási szerződés módosítására
Előadó: 
a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: 
Báló Ottília, a Fészek Gyermekvédő Egyesület igazgatója
Véleményező bizottságok:
a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

17. Javaslat  az  Oktatási  Hivatal,  a  Dunaújvárosi  Óvoda,  valamint  DMJV
Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás elfogadására
Előadó: az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: 
Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezető igazgatója
Véleményező bizottságok:
az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

18. Javaslat  Dunaújváros  területén  lévő  forgalomirányító  berendezések
üzemeltetési munkáinak ellátására
Előadó: 
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: 
Swarco Traffic Hungaria Kft. képviselője
Elektrotraffic Kft. képviselője
Mota-Szer Kft. képviselője
Háromtárs Kft. képviselője
Véleményező bizottságok:
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

19. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Partvédelmi  Vállalattal  történő  Megállapodásra  a
dunaújvárosi magaspart védelmi rendszerének 2020. évi támogatás nyújtásáról
(2020. január 1.-től december 31.-ig) terjedő időszak megkötésére
Előadó: 
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: 
Gergő Edmond, a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat ügyvezetője
Véleményező bizottságok:
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
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20. Javaslat az Alkotás u. 8-9. sz. alatti rendelő 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
Véleményező bizottságok:
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

21. Javaslat Dunaújváros közterületi fasorainak növényvédelmi munkáira
Előadó: 
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Véleményező bizottságok:
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

22. Javaslat  a  TOP-6.1.4-16-DU-2018-00002  azonosítószámú,  az  „Intercisa
Múzeum  fejlesztése”  című  projekt  megvalósításával  összefüggő  464/2019.
(VIII.08.) közgyűlési határozat hatályon kívül helyezéséről, amely DVG Zrt.-vel
kötött tervezési feladatok átadását érintette
Előadó: 
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: 
Illéssy István, a DVG Zrt. igazgatóságának elnöke
Véleményező bizottságok:
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

23.  Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Intergrált  Területi  Program
módosításának elfogadására
Előadó:
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Véleményező bizottságok:
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

24. Javaslat  Dunaújváros  a  nagyvárosias  beépítésű  területek  parkoló
elhelyezésével  foglalkozó  településrendezési  eszközeinek  módosításával
kapcsolatos döntések meghozatalára
Előadó: 
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Véleményező bizottságok:
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
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25. Javaslat  Dunaújváros  a  0174,  0172/19,  0173/1  és  0173/2  hrsz-ú  ingatlanok
településrendezési  eszközeinek  módosításával  kapcsolatos  döntések
meghozatalára
Előadó: 
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: 
Vass Jenő, a Hamburger Hungária Kft. igazgatási és szolgáltatási vezetője
Véleményező bizottságok:
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

26.  Javaslat  a  Fejér  Megyei  Területfejlesztési  Konzultációs  Fórum  működési
költségeinek elfogadására
Előadó: 
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Véleményező bizottságok:
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

27. Javaslat  a  Fabó  Éva  Sportuszoda  próbaüzemre  való  felkészítése  miatt
felmerülő költségek finanszírozására
Előadó: 
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: 
Illéssy István, a DVG Zrt. igazgatóságának elnöke
Véleményező bizottságok:
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

28.  Javaslat  a  Fabó  Éva  Sportuszoda  üzemeltetése  tárgyban  hozott  DMJV
Közgyűlésének 842/2019. (XII.23.) határozata módosításáról
Előadó: 
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: 
Illéssy István, a DVG Zrt. igazgatóságának elnöke
Véleményező bizottságok:
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

29. Javaslat  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  650/2019.  (XI.21.)
határozat módosítására – DKKA Nonprofit Kft. szakértői átvilágítás
Előadó: 
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: 
Mátyás Gábor, a DKKA Nonprofit Kft. ügyvezetője
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Véleményező bizottságok:
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

30. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  618/2019.  (X.31.)
határozata módosításra és a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia
Nonprofit Kft.-ben felügyelőbizottsági tag visszahívására, új felügyelőbizottsági
tag megválasztására
Előadó: 
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Véleményező bizottságok:
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

31. Javaslat  Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése 706/2019.  (XII.05.)  és
710/2019.  (XII.05.)  határozatai  módosítására  és  a  Dunaújvárosi  Turisztikai
Nonprofit Kft. ügyvezetője visszahívására, munkaviszonyának azonnali hatályú
felmondására és új ügyvezető megválasztására
Előadó: 
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
az ifjúsági, sport és turisztikai bizottság elnöke
Meghívott: 
Kiss András, a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője
Véleményező bizottságok:
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
az ifjúsági, sport és turisztikai bizottság

32. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  tulajdonában  álló
gazdasági társaságok gazdálkodásáról, vagyoni helyzetéről, illetve üzleti tervük
időarányos  teljesítéséről  történő  adatszolgáltatási  és  beszámolási
kötelezettségeik teljesítési követelményeinek elfogadásáról
Előadó: 
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Véleményező bizottságok:
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

33.  Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  826/2019.  (XII.23.)
határozata módosításra
Előadó: 
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Véleményező bizottságok:
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
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34. Javaslat  a  Kummer  Ügyvédi  Iroda  megbízására  az  UNISZOL-
Létesítménygazdálkodási Zrt.-vel a dunaújvárosi Jégcsarnok és a dunaújvárosi
sportingatlanok  üzemeltetésre,  illetve  a  Dunaújvárosi  Élményfürdő
üzemeltetése  és  hasznosítása  szolgáltatási  koncesszió  keretében  létrejött
koncessziós  szerződés  további  jogi  sorsával  összefüggő  jogi  feladatok,
valamint egyéb jogi feladatok ellátására vonatkozóan
Előadó: 
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: 
Dr. Kummer Ákos, a Kummer Ügyvédi Iroda ügyvédje
Véleményező bizottságok:
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

35. Javaslat a Bajáky és Társa Ügyvédi Iroda megbízására büntetőjogi felelősség
megállapítása,  valamint  az  Energo-Hőterm  Beruházó  és  Működtető  Kft.
gazdálkodása  során  tapasztalt,  a  gazdálkodás  rendjét  sértő
bűncselekményekkel összefüggő egyes jogi feladatok ellátására
Előadó: 
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: 
Dr. Bajáky Tamás, irodavezető ügyvéd
Véleményező bizottságok:
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

36. Javaslat a dunaújvárosi 3958/6 és 3958/7 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett
beépítetlen  terület  megnevezésű,  természetben  az  Északi  Ipari  Parkban
található ingatlanok hasznosítására
Előadó: 
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Véleményező bizottságok:
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

37. Javaslat a dunaújvárosi 717 hrsz.-ú, Lőtér-Dunaújváros megnevezésű ingatlan
üzemeltetésére vonatkozó pályázati felhívás elfogadására
Előadó: 
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
az ifjúsági, sport és turisztikai bizottság elnöke
Véleményező bizottságok:
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
az ifjúsági, sport és turisztikai bizottság
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38. Javaslat az ELENA projekt önrésze fedezetének biztosítására
Előadó: 
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Véleményező bizottságok:
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

39. Javaslat  építésügyi  hatósági  feladatok  átadásával  kapcsolatos  döntések
meghozatalára
Előadó: 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Véleményező bizottságok: 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

40. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2020. évi munkatervének
1. módosítására
Előadó: 
a polgármester
Véleményező bizottságok:
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

41. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri  Hivatala  2019.  évi
munkájáról beszámoló elfogadására
Előadó: 
Dr. Molnár Attila aljegyző
Véleményező bizottságok:
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

42. Javaslat  a  Fejér  04.  számú országgyűlési  egyéni  választókerületében 2020.
február  16.  napjára kitűzött  időközi  egyéni  országgyűlési  képviselő-választás
lebonyolításában  résztvevő  dunaújvárosi  szavazatszámláló  bizottságok
póttagjainak megválasztására
Előadó: 
Dr. Molnár Attila aljegyző, az OEVI vezetője
Véleményező bizottságok:
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

Dunaújváros, 2020. január 17.

                                                                                          Pintér Tamás s.k.
                                                                                              polgármester
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