
                  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. február 13-án (csütörtökön) 9,00 órai kezdettel

nyílt ülést tart, melyre meghívom

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

A „Dunaújváros Sportjáért” díj ünnepélyes átadása
Meghívott: a díjazottak

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  2020.  évi  költségvetési
tervének elfogadására
Előadó: a polgármester
Meghívott: Bata János könyvvizsgáló

Budavári Sándorné, a KIÉT elnöke

4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről
és végrehajtásának szabályairól szóló rendeletének megalkotására
Előadó: a polgármester
Meghívott: Bata János könyvvizsgáló

Budavári Sándorné, a KIÉT elnöke

5. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről
és  végrehajtásának  szabályairól  szóló  6/2019.  (II.15.)  önkormányzati  rendelet
módosítására
Előadó: a polgármester

6. Javaslat a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 4/2013. (I.25.) önkormányzati
rendelet módosítására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke



7. Javaslat  a  rászoruló  dunaújvárosi  gyermekek  2020.  évi  szünidei
gyermekétkeztetésének biztosítására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke

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

Meghívott: Farkasné Vörös Magdolna, a Dunaújvárosi GESZ igazgatója

8. Javaslat  az  „Egészségkárosodott  emberekért”  alapítvány  megszűnési  oka
tudomásulvételére
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

9. Javaslat  a  József  Attila  Könyvtár  2019.  évi  beszámolójának  és  2020.  évi
munkatervének jóváhagyására
Előadó: az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Tóth Éva, a József Attila Könyvtár igazgatója

10. Javaslat az Intercisa Múzeum 2019. évi beszámolójának és 2020. évi munkatervének
jóváhagyására
Előadó: az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Farkas Lajos, az Intercisa Múzeum igazgatója

11. Javaslat a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza állami és önkormányzati közös
működtetésére irányuló kérelem benyújtására
Előadó: az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Őze Áron, a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza

igazgatója

12. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Óvoda  intézményvezetője  újbóli  megbízásának
kezdeményezésére
Előadó: az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

13. Javaslat a Muzsikáló Fiatalok Alapítvány támogatása iránti kérelmének 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: Fazekas Andrea, a Muzsikáló Fiatalok Alapítvány kuratóriumi tagja

14. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Gárdonyi  Géza  Általános  Iskola  és  Villejuif  város
partnerkapcsolata támogatására
Előadó: az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke

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

Meghívott: Szóládi Zoltán, a Gárdonyi Géza Általános Iskola igazgatója

15. Javaslat a DMJVÖ Közgyűlése 565/2019. (X.03.) határozatának módosítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Sági Péter, a DV N Zrt. vezérigazgatója
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16. Javaslat  a  TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00001  „Nyugati  gazdasági  terület
közlekedésfejlesztése  Dunaújvárosban”  projektre  vonatkozó  DVG  Zrt.-vel  a  Budai
Nagy  Antal  út  kivitelezési  munkái  tárgyában  megkötött  vállalkozási  szerződés
felülvizsgálatára
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

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

Sági Péter, a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezetője

17. Javaslat  Dunaújváros  Duna-parti  rendezvény  terület  villamos  energia  ellátásához
kiviteli tervdokumentáció elkészítésére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

18. Javaslat  „térfigyelő  kamerák  beszerzése  5  helyszínen-szelektív  hulladékgyűjtők
mellett” tárgyú munkákhoz tartozó licenc vásárlására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

19. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Gyepmesteri telepére
új kutyakennelek beszerzésére vonatkozó ajánlat elfogadására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

20. Javaslat a Hard Dog Race Kft. támogatási kérelmével kapcsolatosan
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

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

Meghívott: Púza András, a Hard Dog Race Kft. ügyvezetője
Illéssy István, a DVG Zrt. igazgatóságának elnöke

21. Javaslat  Hajdu  Jonatán  és  Kiss  Balázs  olimpiai  kvótaszerző  versenyen  való
felkészülésének támogatására
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 SE elnöke
Pető Zsolt, a Dunaferr SE szakosztályvezetője

22. Javaslat a 40. Arany Üst nemzetközi korosztályos úszóverseny támogatására
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 SE elnöke
Bene Vera, a Dunaferr SE szakosztályvezetője
Illéssy István, a DVG Zrt. igazgatóságának elnöke

23. Javaslat  a  Nemzeti  Sportközpontok  és  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata között létrejövő együttműködési megállapodás elfogadására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

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

3



24. Javaslat pályázat kiírására a Juharos étterem bérbeadására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

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

25. Javaslat  a dunaújvárosi  2637/2 helyrajzi  számú,  Dunaújváros,  Temető út  60.  szám
alatti kivett bolt megnevezésű ingatlan egy részének értékesítésére (Bánkúti Gábor és
Bordás Gabriella kérelme)
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

26. Javaslat  a  dunaújvárosi  3689/2  helyrajzi  szám  alatt  felvett  „kivett  magánút”
megnevezésű ingatlan megvásárlására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Dr. Hanák Tamás ügyvéd

27. Javaslat a Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány által épületfelújításra fordított
költségek bérleti díjba történő beszámítási kérelméről
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke
Meghívott: Ladi Éva, a Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány

kuratóriumi elnöke

28. Javaslat az Innopark Nonprofit Kft. ügyvezetője és a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat
igazgatója  visszahívására,  új  vezető  tisztségviselők  megválasztására,  valamint  az
Innopark  Nonprofit  Kft.  felügyelőbizottsági  tagjának  visszahívására  és  új
felügyelőbizottsági tag megválasztására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

29. Javaslat az Innopark Nonprofit Kft. felügyelő bizottsága ügyrendjének elfogadására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

30. Javaslat Stotz Gyula ellenőrzési szaktanácsadó egyéni vállalkozó megbízására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Stotz Gyula szaktanácsadó

31. Javaslat  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  FE/02/12-1/2020.  számú  törvényességi
felhívásának megtárgyalására
Előadó: a polgármester

32. Javaslat  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  FE/02/11-1/2020.  számú  törvényességi
felhívásának megtárgyalására
Előadó: a polgármester

33. Javaslat  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  FE/02/13-1/2020.  számú  törvényességi
felhívásának megtárgyalására
Előadó: a polgármester
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34. Javaslat  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  FE/02/340-1/2020.  számú  törvényességi
felhívásának megtárgyalására
Előadó: a polgármester

35. Javaslat  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  FE/02/339-1/2020.  számú  törvényességi
felhívásának megtárgyalására
Előadó: a polgármester

36. Javaslat  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  FE602/341-1/2020.  számú  törvényességi
felhívásának megtárgyalására
Előadó: a polgármester

37. Javaslat  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  FE/02/342-1/2020.  számú  törvényességi
felhívásának megtárgyalására
Előadó: a polgármester

38. Javaslat  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  FE/02/343-1/2020.  számú  törvényességi
felhívásának megtárgyalására
Előadó: a polgármester

39. Javaslat  az  Ügyrendi,  Igazgatási  és  Jogi  Bizottság  elnökének  tájékoztatójának
elfogadására a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

40. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Polgármestere  2020.  évi  szabadságának
ütemezésére
Előadó: a polgármester

41. Javaslat  Dunaújváros Megyei  Jogú Város Polgármestere 2020. évi  cafetériajuttatási
keretének elfogadására
Előadó: Dr. Molnár Attila aljegyző

Dunaújváros, 2020. február 7.

                                                                                              Pintér Tamás s.k.
                                                                                                 polgármester
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