
                  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. szeptember 17-én (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 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  Önkormányzat  Közgyűlésének  a
Közgyűlés  és  Szervei  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló  37/2017.
(XII.15.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: a polgármester

4. 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

5. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről
és  végrehajtásának  szabályairól  szóló  5/2020.  (II.14.)  önkormányzati  rendelet
módosítására
Előadó: a polgármester

6. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2020.  I-II.  negyedévi
pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására
Előadó: a polgármester



7. Javaslat a Modern Városok Program – „Szálloda és rendezvényközpont létesítése az
Aquantis Wellnes és Gyógyászati Központ mellett” projektre vonatkozó költségvetési
előirányzatok módosítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

8. Javaslat  a  Kisfaludy  Strandfejlesztési  Konstrukció  IV.  ütemében  meghirdetett
pályázaton való részvételre
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

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

9. Javaslat  DMJV közigazgatási  területén  végzett  közfeladatok  ellátására  vonatkozó
szolgáltatási  keretszerződés  3.  sz.  módosítás  –  2020.  április-december  hónap  –
megkötésére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Szabó György Zoltán, a DVG Zrt. vezérigazgatója

10. Javaslat  a  víziközmű  rendszerre  vonatkozó  2020.  évben  benyújtandó  Gördülő
fejlesztési  terv  elfogadására  és  a  benyújtáshoz  szükséges  meghatalmazás
megadására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

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

11. Javaslat a dunaújvárosi görögkatolikus templom építéséhez 2021. és 2022. évben
nyújtandó támogatásra 
Előadó: az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke

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

Meghívott: Kovács István János, parókus

12. Javaslat az Intercisa Múzeum új szervezeti és működési szabályzata jóváhagyására
Előadó: az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke

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

13. Javaslat a József Attila Könyvtár Dunaújváros új szervezeti és működési szabályzata
jóváhagyására
Előadó: az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Tóth Éva, a József Attila Könyvtár Dunaújváros igazgatója
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14. Javaslat a Fejér Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi
Osztályával kötendő szerződések jóváhagyására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke

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

15. Javaslat az egészségügyi alapellátásban működő szolgáltatók – felnőtt háziorvosok,
gyermek háziorvosok – feladat-ellátási szerződéseinek módosítására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Dr. Táborosi Éva háziorvos, DVHE társelnök

Dr. Kemény János orvos, DVHE társelnök
Dózsáné  dr.  Sasvári  Ildikó,  a  FMKH  DJH  népegészségügyi
osztályvezetője

16. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  288/2020.
(VIII.4.) határozatának módosítására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Dr. Matusz Árpád Lajos háziorvos

17. Javaslat  a  CityRocks  Kft.-vel  zenei  flashmob  lebonyolítása  érdekében  kötött
szerződés módosítására
Előadó: az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke

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

Meghívott: Gajda Ferenc, a Cityrocks Kft. ügyvezetője

18. Javaslat a Vasas Táncegyüttes Alapítvány 2020. évi 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: Horváth Attila, a Vasas Táncegyüttes Alapítvány kuratóriumi elnöke

19. Javaslat a Dunaújvárosi Szonáta Zeneművészeti Alapítvány kérelmének elbírálására
Előadó: az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke

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

Meghívott: Moravecz  Attila,  a  Szonáta  Zeneművészeti  Alapítvány  kuratóriumi
elnöke

20. Javaslat  a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati  Ösztöndíjpályázat 2021.
évi fordulójához való csatlakozásra
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke

a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
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21. Javaslat a Dunanett Nonprofit Kft. 2019. évi éves beszámolójának és 2020. évi üzleti
tervének elfogadására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

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

22. Javaslat  a  Dunanett  Vagyonkezelő  Kft.  2019.  évi  éves  beszámolójának
megismerésére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Ferencz Kornél, a Dunanett Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatója

23. Javaslat  az  Energo-Viterm  Beruházó,  Működtető  Kft.  2019.  évi  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

24. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit  Kft.  számlavezető
bank váltásával kapcsolatos tagi kölcsön követelése felfüggesztésére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Mátyás  Gábor,  a  DKKA-Dunaújvárosi  Kohász  Kézilabda  Akadémia

Nonprofit Kft. ügyvezetője

25.  Javaslat  a  Dunaújvárosi  Turisztikai  Nonprofit  Kft.-vel  közfeladat  ellátási  szerződés
megkötésére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

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

Meghívott: Tiger Szabolcs, a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője

26. Javaslat a DMJV Önkormányzata tulajdonában álló Kalandpark bérbeadására kiírt
pályázat értékeléséről
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

27.  Javaslat  Mobilcsarnok  rendeltetésszerű  használatához  szükséges  munkák
finanszírozására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Szabó György Zoltán, a DVG Zrt. vezérigazgatója

28. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  532/2020.  (VI.10.)
határozata módosítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Juhász Péter és Szántó Ákos, a Kavics-Ker Kft. ügyvezetői
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29. Javaslat  a  dunaújvárosi  52  helyrajzi  számon  nyilvántartott,  kivett  óvoda,  udvar
megnevezésű,  természetben  2400  Dunaújváros,  Latinovits  Zoltán  utca  52.  hrsz.
„felülvizsgálat  alatt”  található,  kivett  óvoda,  udvar  megnevezésű  ingatlan
értékesítésére vonatkozó pályázat értékelésére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Králik Gyula, a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke

30. Javaslat a dunaújvárosi 1445 hrsz.-ú, Dunaújváros, Petőfi S. u. 21. szám alatti, kivett
beépítetlen terület megnevezésű, belterületi ingatlan elidegenítésre
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

31. Javaslat a dunaújvárosi 1460 hrsz.-ú, Dunaújváros, Magyar út 31. szám alatti, kivett
lakóház, udvar megnevezésű, belterületi ingatlan elidegenítésre
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

32. Javaslat a Széchenyi István Kollégium tűzjelző rendszere karbantartására és riasztó
rendszere távfelügyeletére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

33. Javaslat  megállapodás  véleményezésére  –  Juharos  étterem  eszközei  értékének,
valamint a 244/2020. (VII.16.) és Dunaújváros MJV Polgármestere 533/2020. (IV.10.)
határozata alapján kompenzációs megállapodás
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Szabó György Zoltán, a DVG Zrt. vezérigazgatója

34. Javaslat  a  dunaújvárosi  helyi  közlekedési  feladatok  ellátásával  összefüggésben
külső szakértők kiválasztására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

35. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi közbeszerzési
tervének 1. számú módosítására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

a közbeszerzési és bíráló bizottság elnöke

36. Javaslat „Dunaújváros – közvilágítás elemeinek karbantartása” 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
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37. Javaslat  „Dunaújváros  villamos  energia  ellátása”  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

38. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  181-
185/2020.  (III.26.)  sorszámú  határozatainak  hatályon  kívül  helyezésére,  és
Kisapostag  községgel  területrész  átadására  vonatkozó  előkészítő  bizottság
létrehozatalára
Előadó: a polgármester

39. Javaslat  hozzájárulás  megadására  Esztergom  Város  Önkormányzatának  és
Pusztavám Község Önkormányzatának a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozáshoz
Előadó: a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság elnöke

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

40. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 397/2018. (VI.21.) határozata
módosítására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

41. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri  Hivatala  Szervezeti  és
Működési Szabályzatának hatályon kívül helyezésére és új Szervezeti és Működési
Szabályzat elfogadására
Előadó: a polgármester

Dunaújváros, 2020. szeptember 11.

                                                                                           Pintér Tamás s.k.
                                                                                             polgármester
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