
                  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. március 26-án (csütörtökön) 11,00 órai kezdettel

rendkívüli nyílt ülést tart, melyre meghívom

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

Javasolt napirendi pontok:

1. 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

2. Javaslat  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az
önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati
rendelete módosítására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

3. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  a
szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról
szóló 35/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete módosítására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke

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

4. Javaslat Dunaújváros településszerkezeti tervének módosítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

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

6. Javaslat  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  FE/02/513-1/2020.  számú
törvényességi felhívásának megtárgyalására
Előadó: a polgármester



7. Javaslat  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  FE/02/514-1/2020.  számú
törvényességi felhívásának megtárgyalására
Előadó: a polgármester

8. Javaslat a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/537-1/2020. számú javaslatának
megtárgyalására
Előadó: a polgármester

9. Javaslat a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/729-1/2020. számú javaslatának
megtárgyalására
Előadó: a polgármester

10. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2020.  évi
közbeszerzési tervének elfogadására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

                      a közbeszerzési és bíráló bizottság elnöke

11. Javaslat  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közbeszerzési
Szabályzatának hatályon kívül helyezésére és új szabályzat elfogadására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

                      a közbeszerzési és bíráló bizottság elnöke

12. Javaslat  „Dunaújváros  közterületein  rágcsálók,  valamint  fürkészdarázs  elleni
védekezési  munkák  ellátása”  tárgyú  közbeszerzési  eljárás  eredményének
megállapítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
                      a közbeszerzési és bíráló bizottság elnöke

13. Javaslat  „Dunaújvárosi  köztemető  üzemeltetése  kegyeleti  közszolgáltatási
szerződés  keretében”  tárgyú  közbeszerzési  eljárás  közbeszerzési
dokumentumainak elfogadására, az eljárás megindítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
                      a közbeszerzési és bíráló bizottság elnöke

14. Javaslat  „Médiarendszer  üzemeltetése”  tárgyú  közbeszerzési  eljárás
közbeszerzési dokumentumainak elfogadására, az eljárás megindítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
                      a közbeszerzési és bíráló bizottság elnöke

15. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  közbeszerzési
értékhatárt  el  nem  érő  beszerzések  lebonyolításáról  szóló  szabályzatának
hatályon kívül helyezésére és új szabályzat elfogadására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

                      a közbeszerzési és bíráló bizottság elnöke
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16. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének
629/2018. (XI.15.) határozata módosítására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

                       a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

17. Javaslat  a  Dózsa  MoziCentrum  üzemeltetésére  irányuló  beszerzési  eljárás
lefolytatására 
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

18. Javaslat a „Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvánnyal a 2019.
évre megkötött támogatási szerződés 1. módosítására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

                       a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke

19. Javaslat ajánlattételi felhívások kiírására Dunaújváros Vasmű út, páratlan oldal
– zöldfelületi tanulmányterv elkészíttetésével kapcsolatban
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

20. Javaslat  Dunaújváros  településrendezési  eszközeinek  módosításának
elindítására a kertes mezőgazdasági övezetekben
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

21. Javaslat a TOP-6.2.1-15-DU1-2016-00001 Makk Marci megújul projekt kapcsán
a  Vasmű  u.  41.  Irodaház  Kft.  által  fel  nem  használt  támogatási  összegről
történő lemondás jóváhagyására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

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

22. Javaslat  a  Nemzeti  Szabadidős-Egészség  Programban  nyert  futókör
kialakításához saját forrásból biztosított önerő kiegészítésére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

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

23. Javaslat a sportszervezetek létesítmény bérleti díjának pályázati úton történő
támogatására – 2020. évre
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

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

24. Javaslat  az  Élményfürdő  kültéri  medencéje  téliesítése  miatt  felmerülő
többletköltségek  finanszírozására  az  Uniszol-Létesítménygazdálkodási  Zrt.
részére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
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25. Javaslat  a  DVG  Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zrt.-vel  kötött  megbízási,
vállalkozási, üzemeltetési és őrzési szerződések meghosszabbítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

26. Javaslat  a  DVG  Zrt.  egyes  feladatai,  és  az  ahhoz  kapcsolódó  eszközök,
valamint a humán erőforrás meghatározott részének az INNOPARK Nonprofit
Kft.-be történő átcsoportosítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

27. Javaslat az Innopark Nonprofit Kft. részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetési
határidejének meghosszabbítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

28. Javaslat tagi kölcsönök módosítására 
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

29. Javaslat az Anyák a Hordozásért Alapítvány részére helyiség biztosítására –
Dózsa György út 4/C.
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

30. Javaslat a Városháza Kávézó üzemeltetésére kiírt pályázat értékelésére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

31. Javaslat  DMJV  közigazgatási  területén  végzett  közfeladatok  ellátására
vonatkozó  szolgáltatási  keretszerződés  1.  sz.  módosítás  –  2020.  január-
március hónap – megkötésére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

32. Javaslat  DMJV  közigazgatási  területén  végzett  közfeladatok  ellátására
vonatkozó  szolgáltatási  keretszerződés  –  2020.  április-december  hónap  –
megkötésére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

33. Javaslat  2020.  április-december  hónapokra  a  közterületi  hulladékgyűjtő
edények  és  kosarak  ürítésére  vonatkozó  vállalkozási  keretszerződés
megkötésére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

34. Javaslat  a  Ruhagyári  út  elválasztott  rendszerű  kommunális  szennyvízének
gyűjtése és a város közcsatorna hálózatával való összekötése tekintetében a
tervezési szerződés aláírására
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Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
                       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

35. Javaslat  a  Fejér  Megyei  Rendőr-főkapitánysággal  a  Dunaújvárosi  térfigyelő
rendszer működtetésére kötendő együttműködési megállapodás és támogatási
szerződés jóváhagyására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
                       a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság elnöke

36. Javaslat  a  25.  számú  felnőtt  háziorvosi  körzet  ellátására  dr.  Matusz  Árpád
orvossal feladatellátási előszerződés és feladatellátási szerződés megkötésére
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke

                       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

37. Javaslat a SEPTOX Kft.-vel kötött szerződés módosítására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke

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

38. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Tankerületi  Központ  intézményátszervezési
javaslatainak (szakmai alapdokumentumok módosítása) véleményezésére
Előadó: az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

39. Javaslat  a  Dunaújváros  Római  Katolikus  Plébánia  részére  2019.  évben
ólomüveg ablak beépítésére  nyújtott  támogatás  elszámolási  határideje,  és  a
támogatási szerződés módosítására
Előadó: az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke

                       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

40. Javaslat a Kisapostag községgel megköthető, területrész átadására vonatkozó
szerződést előkészítő bizottság tagjainak megválasztására
Előadó: a polgármester

41. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2020. évi munkatervének
2. módosítására
Előadó: a polgármester

42. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és
Működési Szabályzatának 3. módosítására
Előadó: a polgármester

Dunaújváros, 2020. március 24.

                                                                                          Pintér Tamás s.k.
                                                                                              polgármester
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