
                  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. augusztus 04-én (kedden) 11,00 órai kezdettel

rendkívüli nyílt ülést tart, melyre meghívom

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

Javasolt napirendi pontok:

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

                                az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

2. Javaslat  a  Bartók  Kamaraszínház  és  Művészetek  Háza  alapító  okiratának
módosítására
Előadók: az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke

                                az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Őze Áron igazgató

3. Javaslat  az  Egyesített  Szociális  Intézmény  és  Árpád-házi  Szent  Erzsébet
Idősek Otthonai alapító okiratának módosítására
Előadók: 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

4. Javaslat  a  25.  számú  felnőtt  háziorvosi  körzet  ellátására  dr.  Matusz  Árpád
orvossal feladat-ellátási szerződés megkötéséről
Előadók: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke
Meghívott: Dr. Matusz Árpád Lajos orvos

5. Javaslat  Kulcs  településfejlesztési  koncepciójáról  és  településrendezési
eszközeiről szóló egyeztetési anyagának véleményezésére
Előadók: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                                az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke



6. Javaslat a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00002 azonosítószámú „Intercisa Múzeum
fejlesztése”  c.  projekt  tervezési  feladatainak  ellátására  irányuló  szerződés
megkötésére 
Előadók: az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke

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

Meghívott: Horváth Anita ügyvezető, Vasmű út 41. Irodaház Kft. 

7. Javaslat KEHOP-5.4.1-16-2016-00467 „Egyetlen Föld – az élő bolygónk”című 
projekt beszerzési eljárásához a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. kijelölésére
Előadók: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

8. Javaslat KEHOP-1.2.1-18-2019-00254 „Élhető éghajlatért – helyi klímastratégia
és szemléletformálás Dunaújvárosban”  című projekt beszerzési eljárásához a
Vasmű u. 41. Irodaház Kft. kijelölésére 
Előadók: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

9. Javaslat dunaújvárosi sportlétesítmények megvalósításával kapcsolatos további
döntések meghozatalára
Előadók: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnök
           az ifjúsági, sport és turisztikai bizottság elnöke

Meghívott: Horváth Anita vezérigazgató, DVN Zrt. 

10.  Javaslat  a  sportpályázatra érkezett  alapítványi  kérelmek elbírálására -  2020.
évre 
Előadók: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnök
           az ifjúsági, sport és turisztikai bizottság elnöke

11. Javaslat a DVG Zrt. által üzemeltetett Radari Sporttelep használatára a Dunai
Ökölvívó  Sportegyesület,  a  Dunaújvárosi  Amerikai  Futball  Sportegyesület,
valamint a Dunaújváros Utánpótlás Futball Klub Sportegyesület részére 
Előadók: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnök
           az ifjúsági, sport és turisztikai bizottság elnöke

12. Javaslat a dunaújvárosi helyi közlekedési feladatok ellátásával összefüggésben
külső szakértők bevonására és vonatkozó megbízási szerződések 
véleményezésére
Előadók: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                                az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
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13. Javaslat  a  3684  helyrajzi  számú  ingatlan  terhére  átjárási  és  útszolgalom
alapítására
Előadók: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

14. Javaslat  a  Dunaújvárosi Turisztikai  Nonprofit  Kft.  által  benyújtott,  a közfeladat
ellátáshoz kapcsolódó 2019. évi ellentételezés-felhasználás megtárgyalására
Előadók: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnök
           az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke

Meghívott: Tiger Szabolcs ügyvezető, Dunaújvárosi Turisztikai Nkft.

15. Javaslat  az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft.  a 2020. augusztus 25-i
taggyűlés napirendi pontjaiban az önkormányzat tag szavazatára
Előadók: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnök

16. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2020-
2024. évekre vonatkozó gazdasági programjának elfogadására
Előadók: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnök
az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke

           a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke
az ifjúsági, sport és turisztikai bizottság elnöke
a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság elnöke

Dunaújváros, 2020. július 31.

                                                                                              Pintér Tamás 
                                                                                              polgármester
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