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M E G H Í V Ó

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
2020. szeptember 29-én (kedden) 10,00 órai kezdettel

rendkívüli nyílt ülést tart, melyre meghívom

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

Javasolt napirendi pontok:

1. Javaslat  az  önkormányzat  sportlétesítmény  bérleti  díjának  pályázati  támogatási
rendszeréről szóló 1/2016. (I.22.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

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

2. Javaslat a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. 2019. évi
éves  beszámolójának  elfogadására,  illetve  a  saját  tőke  –  jegyzett  aránya
helyreállítására koncepcionális döntés meghozatalára
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

3. Javaslat  a  DKKA  Nonprofit  Kft.  2019/2020-as  és  2020/2021-es  Sport  Fejlesztési
Programjainak önerő biztosítására vonatkozó támogatási kérelmével kapcsolatosan
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

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

Meghívott: Mátyás Gábor, a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia
Nonprofit Kft. ügyvezetője

4. Javaslat  a  DVG  Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zrt.  Javadalmazási  Szabályzatának
elfogadására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

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

5. Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel az Élményfürdő üzemeltetésére
kötött szerződés meghosszabbítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

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



6. Javaslat a volt Bánki Donát Szakközépiskola villámvédelmét biztosító munkák DVG
Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-től történő megrendelésére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

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

7. Javaslat  Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése 91/2019.  (II.14.)  határozata,
valamint  Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata és a DVG Zrt.  között  a
közérdekű munka végrehajtása tárgyában létrejött megbízási szerződés módosítására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Szabó György Zoltán, a DVG Zrt. vezérigazgatója

8. Javaslat  a  Dunaújváros  MJV  Önkormányzata  vagyon-  és  felelősségbiztosítás
megújításához szükséges lépések megtételére, valamint a meglévő vagyonbiztosítás
kiterjesztése
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Keszthelyi Erik, a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. ügyvezetője

9. Javaslat  az  Északi  Ipari  Parkban  található  2976/54  helyrajzi  számú  1300  m2
nagyságú terület hasznosítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Dr. Huszti Zsolt, az Innopark Nonprofit Kft. ügyvezetője

10. Javaslat  az  MVP  keretében  az  „Aquantis  Élményfürdő  felújítása  és  Fürdőpark
kialakítása”  projekt  járulékos  közbeszerzési  szolgáltatások  ellátására  vonatkozó
szerződés aláírására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

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

Meghívott: Horváth Anita, a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezetője

11. Javaslat  „Dunai  Limes  turisztikai  fejlesztése”  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

Dunaújváros, 2020. szeptember 25.

                                                                                           Pintér Tamás s.k.
                                                                                              polgármester
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