
                  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. július 16-án (csütörtökön) 9,00 órai kezdettel

nyílt ülést tart, melyre meghívom

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

Javasolt napirendi pontok:

1. Tájékoztató  a  polgármesteri  hivatalnak  a  közgyűlés  két  ülése  közötti
időszakban  végzett  munkájáról,  a  fontosabb  eseményekről  és  a  meghozott
polgármesteri döntésekről 
Előadó: a polgármester

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

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

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

4. Javaslat  állásfoglalás  kialakítására  Magyarország  Kormányának  az
önkormányzatot érintő megszorító intézkedéseivel kapcsolatban
Előadó: a polgármester

5. Javaslat a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi tűzvédelmi
tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadására
Előadó: a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Magosi  Lajos  tű.  alezredes,  a  Fejér  Megyei  Katasztrófavédelmi

Igazgatóság igazgatója
Lóki  Richárd  tű.  alezredes,  a  Dunaújvárosi  Katasztrófavédelmi
Kirendeltség kirendeltségvezetője
Molnár  Gábor  tű.  százados,  a  Dunaújvárosi  Hivatásos Tűzoltó-
parancsnoksága megbízott tűzoltóparancsnoka



6. Javaslat az Útkeresés Segítő Szolgálat intézmény vezetésére irányuló pályázat
kiírására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

7. Javaslat  az  önkormányzat  fenntartásában  lévő  Útkeresés  Segítő  Szolgálat
költségvetési előirányzatának módosítására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke

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

Meghívott: Mészárosné  Libor  Ágnes,  az  Útkeresés  Segítő  Szolgálat
intézményvezető-helyettese

8. Javaslat  az  Útkeresés  Segítő  Szolgálat  Családok  Átmeneti  Otthonának
létszámfejlesztésére
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Kissné Fekete Éva, az Útkeresés Segítő Szolgálat 

intézményvezetője

9. Javaslat  az  Egyesített  Szociális  Intézmény  és  Árpád-házi  Szent  Erzsébet
Idősek Otthonai alapító okiratának módosítására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Bölcskei Anna, az Egyesített  Szociális Intézmény és Árpád-házi

Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézményvezetője

10. Javaslat  a  Dunaújváros,  Dunasor  15.  szám  alatti  intézmény  szakmai  és
technikai  létszámának és a Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlésének
94/2012. (III.08.) határozatának módosítására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke

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

Meghívott: Bölcskei Anna, az Egyesített  Szociális Intézmény és Árpád-házi
Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézményvezetője

11. Javaslat  a  jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtás  finanszírozására  kötendő
megállapodás jóváhagyására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

12. Javaslat a Pécsi Tudományegyetem, valamint Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata  között  létrejövő  együttműködési  keretmegállapodás
jóváhagyására
Előadó: az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke

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

igazgatója
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13. Javaslat a DMJV Önkormányzata és a Dunaújvárosi Tankerületi Központ között
létrejött vagyonkezelési szerződés 3. sz. 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: Szilágyiné Németh Sarolta, a Dunaújvárosi Tankerületi Központ 
igazgatója

14. Javaslat a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány 2019. évi tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Pribil  Sándor,  a  Magyar  Mentőszolgálat  Alapítvány  kuratóriumi

elnöke

15. Javaslat  a  Dunaújváros  Bűnmegelőzési  és  Kábítószerügyi  Egyeztető  Fórum
elnöke megbízása meghosszabbítására és a Fórum 2019. évi tevékenységéről
szóló beszámoló elfogadására
Előadó: a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Orgovány  Zoltán,  a  Dunaújváros  Bűnmegelőzési  és

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnöke

16.  Javaslat  a  2020.  évi  „Közbiztonsági  Rendezvény”  sorozat  rendezvényeinek
támogatására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

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

Meghívott: Udvardi  Sándor,  a  Dunaújváros  és  Környéke  Közbiztonságáért
Közalapítvány kuratóriumi elnöke

17. Beszámoló a Dunaújvárosi  Települési  Értéktár  Bizottság 2018.  és 2019.  évi
működéséről
Előadó: az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

18. Javaslat három, Dunaújváros külterületén lévő közterület elnevezésére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

19. Javaslat a Radari Sporttelep elnevezésére, emléktábla és felirat elhelyezésére
Előadó: az ifjúsági, sport és turisztikai bizottság elnöke

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

Meghívott: Nyers Emma hozzátartozó

20. Javaslat  pályázat  kiírására  a  DMJV  Önkormányzata  tulajdonában  álló
Kalandpark bérbeadására, üzemeltetésére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
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21. Javaslat a dunaújvárosi 111/3/A/41 helyrajzi számú, Dunaújváros, Táncsics M.
u.  3/A.  szám  alatt  található,  raktár  megnevezésű  ingatlan  pályázata
vonatkozásában állásfoglalás kialakítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

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

Dr. Varga Balázs ügyvéd Lakatos Balázs képviseletében
Lakatos Balázs pályázó

22. Javaslat  helyiséghasználat biztosítására Esőemberek Szüleinek Dunaújvárosi
Egyesülete részére – Dunaújváros, Szabadság út 30.
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Kálmánné Tóth Mária, az Esőemberek Szüleinek Dunaújvárosi 

Egyesülete titkára

23. Javaslat  kölcsön biztosítására a Dunaújváros,  Munkácsy M. 1-7.  Társasház,
Esze T. 13-13/a. Társasház részére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Kollár Erzsébet közös képviselő

24. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló Jókai u. 19. szám alatt  található
ingatlan, DVG Zrt. általi üzemeltetéséből eredő különbözet megtérítésére
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 Dunanett  Nonprofit Kft.  részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetési
határidejének  módosításáról  szóló,  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  Közgyűlése  164/2020.  (III.26.)  határozatának  hatályon  kívül
helyezésére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

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

26. Javaslat a TOP-6.5.1-16-DU1-2018-00001 „Dunaújvárosi Dózsa Mozi Centrum
energetikai  fejlesztése”  projekt  megvalósításához  szükséges  feladatok
ellátására  vonatkozó  szerződéstervezetek  elfogadásáról  szóló  453/2020.
(05.25.) PM határozat módosítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

27.  Javaslat  az  Energo-Viterm  Beruházó,  Működtető  Kft.  2019.  évi  éves
beszámolójának megtárgyalására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Kozik  Árpád,  az  Energo-Viterm  Beruházó,  Működtető  Kft.

ügyvezetője
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28. Javaslat  a  TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001  DUNA-MUNKA-TOP  projektben
közbeszerzési  tanácsadói  tevékenységre  kötött  megbízási  szerződés
megszüntetésére és a 798/2016. (XII.15.) határozat hatályon kívül helyezésére
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
Meghívott: Kárpáti Péter, a WIT Zrt. vezérigazgatója

29. Javaslat  a  TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001  DUNA-MUNKA-TOP  projektre
vonatkozó költségvetési előirányzatok módosítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

30. Javaslat a TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú „Helyi identitás és
kohézió  erősítése  Dunaújvárosban”  c.  projektben  a  helyi  nyilvánosság
fórumainak fejlesztése vonatkozásában tervezett feladatok ellátására irányuló
szerződés megkötésére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

31. Javaslat a TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001 „Helyi identitás és kohézió erősítése
Dunaújvárosban”  című  projektben  marketing  és  rendezvényszervezési
feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés megkötésére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

32. Javaslat a TOP-6-9-2-16-DU1-2018-00001 „Helyi identitás és kohézió erősítése
Dunaújvárosban”  című  projekt  egyéb  szakértői  szolgáltatásként  tervezett
feladatok ellátására irányuló szerződés megkötésére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

33. Javaslat a TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001 „Helyi identitás és kohézió erősítése
Dunaújvárosban”  című  projektben  a  marketingeszközök  fejlesztése
vonatkozásában tervezett feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés
megkötésére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

34. Javaslat  a  TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001  „Helyi  indentitás  és  kohézió
erősítése  Dunaújvárosban”  című  projektben  tervezett  közösségi  akciók
szakértői  feladatainak,  valamint  a  tankatalógus  összeállításának  és
frissítésének szakértői feladatainak ellátására vonatkozó megbízási szerződés
megkötésére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

35. Javaslat a TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú „A helyi identitás és
kohézió  erősítése  Dunaújvárosban”  projektre  vonatkozó  költségvetési
előirányzatok módosítására
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Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

36. Javaslat  a  KEHOP-1.2.1-18-2019-00254  „Élhető  éghajlatért”  –  helyi
klímastratégia  és  szemléletformálás  Dunaújvárosban  projektre  vonatkozó
költségvetési előirányzatok létrehozására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

37. Javaslat  Dunaújváros  településrendezési  eszközeinek  módosításának
elindítására a Fiastyúk utcában
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Fucskó Gergő kérelmező

38. Javaslat  Dunaújváros  településrendezési  eszközeinek  módosításának
lezárására a DRV Zrt. vízvezetékének nyomvonalában
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

39. Javaslat a KEHOP-2.2.2-15-2015-00044 azonosító számú projekt Szerződéses
megállapodásának 1. számú módosítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

40. Javaslat  a  2020.  évi  víziközmű  vagyonbérleti  díj  meghatározására  és  a
vagyonbérleti  díj  terhére  elvégzendő  rekonstrukciós  munkákkal  összefüggő
szerződések elfogadására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Neszmélyi Loránd, a DVCSH Kft. ügyvezetője

Illéssy István, a DVG Zrt. Igazgatóságának elnöke

41. Javaslat  DMJV  közigazgatási  területén  végzett  közfeladatok  ellátására
vonatkozó  szolgáltatási  keretszerződés  2.  sz.  módosítás  –  2020.  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

42. 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

43. Javaslat  „Dunaújvárosi  köztemető  üzemeltetése  kegyeleti  közszolgáltatási
szerződés  keretében”  tárgyú  közbeszerzési  eljárás  eredményének
megállapítására
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Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a közbeszerzési és bíráló bizottság elnöke

44. Javaslat  „Médiarendszer  üzemeltetése”  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

45. Javaslat  „Dunaújváros  –  közvilágítás  elemeinek  karbantartása”  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

46. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére folyamatos
közbeszerzési  szaktanácsadói  feladatok  ellátására  vonatkozó  ajánlat
értékelésére, a megbízási szerződés-tervezetének jóváhagyására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

47. Javaslat a Kummer Ákos Ügyvédi Iroda megbízására a Dr. Molnár Miklós Viktor
Ügyvédi Iroda által kezdeményezett polgári peres eljárásban a jogi képviselet
ellátására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

48. Javaslat a „Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvánnyal kötendő
2020. évi támogatási szerződés megkötésére
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke
Meghívott: Gombos István,  a „Védőháló a Dunaújvárosi  Díjhátralékosokért”

Alapítvány kuratóriumi elnöke
Nagy  Zoltánné,  a  „Védőháló  a  Dunaújvárosi  Díjhátralékosokért”
Alapítvány kuratóriumi titkára

49. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  a
szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról
szóló  35/2015.  (XII.18.)  önkormányzati  rendelete  alapján  az  időskorúak
támogatása időpontjának meghatározására (2020. Karácsony ünnepe)
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke

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

Dunaújváros, 2020. július 10.

                                                                                          Pintér Tamás s.k.
                                                                                              polgármester
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