
                  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. október 15-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 a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal a dunaújvárosi térfigyelő rendszer
működtetésére kötendő támogatási szerződés jóváhagyásáról
Előadó: a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság elnöke

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

Meghívott: Dr. Varga Péter, r. dandártábornok, megyei rendőrfőkapitány
Suszter Tamás, r. alezredes kapitányságvezető

4. Javaslat  a  Fejér  Megyei  Rendőr-főkapitányság  ingatlancsere  javaslatának
támogatására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

5. Javaslat  kulturális  alapítványok  2019.  évi  tevékenységéről  szóló  beszámolók
tudomásulvételére
Előadó: az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Gyöngyössy Csaba, a Modern Művészetért Közalapítvány kuratóriumi

elnöke
Buza Andrea, a Vágó Eszter Múzeumi és Műemlékvédelmi Alapítvány
kuratórumi titkára
Várnai Gyula, a Dunaferr-Art Alapítvány kuratóriumi elnöke
Bokor Zsuzsanna, a Dunaújvárosi Művészetért Alapítvány titkára



6. Javaslat  a  Bartók  Kamaraszínház  és  Művészetek  Háza  igazgatói  pályázatának
kiírására
Előadó: az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

7. Javaslat a hajléktalan ellátórendszer működtetésére vonatkozó állásfoglalásról szóló
439/2017. (VI.15.) határozat módosítására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke

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

8. Javaslat  a  DMJV  Önkormányzata  és  a  Hajdúdorogi  Metropolitai  Egyház  között
létrejött haszonkölcsön szerződés 1. sz. módosítására
Előadó: az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Kocsis Fülöp, metropolita

9. Javaslat  a  8.  számú  felnőtt  háziorvosi  körzetet  ellátó  SOFI-2013  Korlátolt
Felelősségű Társasággal fennálló feladat-ellátási szerződés megszüntetésére
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Dr. Surányi Hilda háziorvos

Dózsáné  dr.  Sasvári  Ildikó,  a  FMKH DJH Népegészségügyi  Osztály
osztályvezetője

10. Javaslat  a  8.  számú  felnőtt  háziorvosi  körzet  folyamatos  ellátása  érdekében
megbízási szerződés megkötésére
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Dr. Révész Gertrúd háziorvos

Dózsáné  dr.  Sasvári  Ildikó,  a  FMKH DJH Népegészségügyi  Osztály
osztályvezetője

11. Javaslat  a  15.  számú  felnőtt  háziorvosi  körzet  folyamatos  ellátása  érdekében
megbízási szerződés megkötésére
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Dr. Révész Gertrúd háziorvos

Dózsáné  dr.  Sasvári  Ildikó,  a  FMKH DJH Népegészségügyi  Osztály
osztályvezetője

12. Javaslat a 15. számú felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi ellátása érdekében előzetes
döntés meghozatalára
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Vörhendi Péter, a R&V cégcsoport ügyvezető igazgatója

Dózsáné  dr.  Sasvári  Ildikó,  a  FMKH DJH Népegészségügyi  Osztály
osztályvezetője
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13. Javaslat  a  9.  számú  fogorvosi  körzet  ellátására  Dr.  Szőcs  Debora  fogorvos
támogatás iránti kérelme elbírálására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke

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

Meghívott: Dr. Szőcs Debora fogorvos
Dózsáné  dr.  Sasvári  Ildikó,  a  FMKH DJH Népegészségügyi  Osztály
osztályvezetője

14. Javaslat Somogyi József Martinász-szobrát övező közpark elnevezésére
Előadó: a polgármester

15. Javaslat az Orosz emlékmű áthelyezésével kapcsolatos döntések meghozatalára
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

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

16. Javaslat  az  MVP  keretében  az  „Aquantis  Élményfürdő  felújítása  és  Fürdőpark
kialakítása”  projekt  járulékos  közbeszerzési  szolgáltatások  ellátására  vonatkozó
380/2020. (IX.29.) határozat módosítására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Horváth Anita, a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezetője

17. Javaslat  képviselői  indítvány  megtárgyalására  a  Dunaújváros  1487  hrsz.-ú,
Kistemető ingatlan körül létesítendő kerítés tárgyában
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

18.  Javaslat  a  Mobilcsarnok  közműellátásának  biztosítására  vonatkozó  tervek
elkészítésére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Horváth Anita, a DV N Zrt. vezérigazgatója

19. Javaslat  a  Batsányi  úti  felnőtt  játszótér  mellett  megvalósítandó  ivókút  tervezési
munkáira vonatkozó vállalkozási szerződés megkötésére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

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

20. Javaslat önkormányzati tulajdonú intézmények felújítási munkáira
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Szabó György Zoltán, a DVG Zrt. vezérigazgatója
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21. Javaslat az önkormányzat tulajdonát képező és a DVG Zrt. kezelésében lévő lakások
és  nem  lakás  célú  helyiségek  vonatkozásában  a  2019.  évi  ingatlankezelés,
gazdálkodás bevételeiről és kiadásairól készült elszámolás elfogadására, a lakások
bérleti díjhátralékából felhalmozódott tartozások leírására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

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

22. Javaslat az Innopark Nonprofit Kft. részére a dunaújvárosi 2976/54 hrsz-ú ingatlan
értékesítése kapcsán befolyt vételárból 2.300.000,- Ft folyósításáról
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
Meghívott: Dr. Huszti Zsolt, az Innopark Nonprofit Kft. ügyvezetője

23. Javaslat az Innopark Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

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

24. Javaslat az Innopark Nonprofit Kft. Tudományos és Technológiai Park cím elnyerése
érdekében pályázat elkészíttetésére
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
Meghívott: Dr. Huszti Zsolt, az Innopark Nonprofit Kft. ügyvezetője

Mórucz  Norbert,  az  IPE  –  Ipari-,  Tudományos-,  Innovációs-  és
Technológiai Parkok Egyesület képviselője

25. Javaslat a Dunanett Nonprofit Kft. 2020. évi likviditási tervének megismerésére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

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

26. Javaslat  a  folyékony  hulladék  kezelésére  irányuló  önkormányzati  közfeladat
tárgyában kötött közszolgáltatási szerződés módosítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

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

Meghívott: Neszmélyi Loránd, a DVCS Kft. ügyvezető igazgatója
Nyalka László, a DVCSH Kft. műszaki igazgatója

27. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 261/2020
(VII.16.)  határozata  módosítására,  víziközmű-szolgáltatással  összefüggő
rekonstrukciós munkák megrendelésére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Neszmélyi Loránd, a DVCSH Kft. ügyvezetője
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28. Javaslat a Pannon Polgárőrséggel kötött támogatási szerződés módosítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

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

Meghívott: Perczen Antal, a Pannon Polgárőrség elnöke

29. Javaslat a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat jogi képviseletével megbízott Dr. Szabó
Iván Ügyvédi Iroda megbízási szerződésének módosítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

30. Javaslat a Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda megbízására az Energo-Hőterm Kft.-vel, az
Energo-Viterm Kft.-vel és a DVCSH Kft.-vel kapcsolatos, az önkormányzatot érintő
jogvitákban, egyezség létrehozása érdekében
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

31. Javaslat  „Dunaújváros,  Március  15.  téren,  az  Arany  János  Általános  Iskola  előtti
járda  felújítása”  tárgyú  közbeszerzési  eljárás  közbeszerzési  dokumentumainak
elfogadására, az új eljárás megindítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

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

32. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2021.  évet  érintő
folyószámlahitel igénybevételének szándékára
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

33. Javaslat  a  Kisapostag  községgel  területrész  átadására  vonatkozó  előkészítő
bizottság további tagjainak megválasztására
Előadó: a polgármester

Dunaújváros, 2020. október 9.

                                                                                          Pintér Tamás s.k.
                                                                                             polgármester
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