
                  DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE
                  *  Dunaújváros, Városháza tér 1.

(  (06-25) 544-312       

            

ÉRTESÍTÉS

Dunaújváros Megyei Jogú Polgármestere döntéseinek előkészítéséhez
nem nyilvános tanácskozást tart

2021. február 18-án (csütörtökön) 9,00 órai kezdettel, melyre meghívom

A tanácskozás helye: Dunaújváros, Városháza tér 2. "C" épület, 
Házasságkötő terem

A tanácskozás tárgyát képező előterjesztések címe:

1. Tájékoztató a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés utolsó tanácskozása óta végzett
munkájáról és a meghozott polgármesteri döntésekről

2. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
és végrehajtásának szabályairól szóló rendeletének megalkotására

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

4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hatáskörében
eljáró  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármesterének  az  avar  és  kerti
hulladékégetés  szabályairól  szóló  .../2021.  (...)  önkormányzati  rendelete
megalkotására

5. Javaslat  az  „Fürdőpark  kialakítása”  projekt  tervellenőri,  beruházás-lebonyolítói  és
építési műszaki ellenőri feladatainak ellátására vonatkozó szerződés aláírására

6. Javaslat  az  „Aquantis  Élményfürdő  felújítása  és  Fürdőpark  kialakítása”  projekt
Termálkút tervezési feladataira vonatkozó DVG Zrt.-vel kötött vállalkozási szerződés
1. sz. módosítására

7. Javaslat  az  „Dunaújvárosi  Kézilabda  Akadémia  beruházás”  projekt  tervellenőri,
beruházás-lebonyolítói és építési műszaki ellenőri feladatainak ellátására vonatkozó
szerződés aláírására

8. Javaslat a KEHOP-1.2.1-18-2019-00254 „Élhető éghajlatért – helyi klímastratégia és
szemléletformálás Dunaújvárosban” című projekthez kapcsolódó helyi klímastratégia
kidolgozásához szükséges ajánlatok bekérésére



9. Javaslat a KEHOP-5.4.1-16-2016-00467 „Egyetlen Föld – az élő bolygónk” c. projekt
keretében  tájékoztató  kiadványok  elkészítésére  irányuló  szerződés  1.  sz.
módosítására

10. Javaslat  a  TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00001  azonosítószámú  Látogatóközpont
kialakítása a Mondbach kúriában és a Baracsi  úti  Arborétum fejlesztése c.  projekt
megvalósítása  érdekében  kiállítás  digitális  tartalmának  kidolgozására  és  kiállítási
grafika, design feladatok ellátására irányuló vállalkozási szerződés megkötésére

11. Javaslat  beérkezett  ajánlatok elbírálására a TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001 DUNA-
MUNKA-TOP  projektben  „A  koronavírus  munkaerő-piacra  gyakorolt  hatása  2020.
évben a Dunaújvárosi Járás területén” c. tanulmány elkészítése érdekében

12. Javaslat „Dunaújváros helyi építési szabályzatának felülvizsgálata elkészítése, és ha
szükséges  Dunaújváros  településszerkezeti  tervének  módosítása”  tárgyában
meghirdetett ajánlattételi felhívásokra beérkezett ajánlatok elbírálására

13. Javaslat önkormányzati tulajdonú intézmények felújítási munkáira

14. Javaslat a Köztemető előtti út- és parkoló építés engedélyezési tervének korszerűségi
felülvizsgálata kapcsán vállalkozási szerződés megkötésére

15. Javaslat  vállalkozási  szerződés  megkötésére  a  6.  számú  főút  körforgalmától  a
Neumann  János  utcai  munkásszállóig  tartó  gyalogos  létesítmények  tervének
korszerűsítése és új építési engedély megszerzése tárgyban

16. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Polgármesteri  Hivatalának  Dunaújváros,
Tanya  1063  szám  alatti  ebrendészeti  telepén  boncoló  helyiség  és  trágyatároló
kialakítására,  valamint  takarmányok  és  vegyszerek  tárolására  alkalmas  raklap  és
polcrendszer beszerzésére

17. Javaslat  a  Batsányi  úti  felnőtt  játszótér  mellett  megvalósítandó  ivókút  tervezési
munkáira  vonatkozó  vállalkozási  szerződés  teljesítési  határidejének
meghosszabbítására

18. Javaslat polgármesteri határozat tervezet elfogadására a 2021/2022-es nevelési évre
vonatkozó  óvodai  előjegyzésről  és  a  kötelező  felvételt  biztosító  óvoda
működési/felvételi körzetének meghatározásáról

19. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Óvoda  intézmény  2021.  évi  nyári  nyitvatartási  rendjének
meghatározására, a tagóvodák zárva tartására 

20. Javaslat az Intercisa Múzeum 2020. évi beszámolójának és 2021. évi munkatervének
jóváhagyására

21. Javaslat  a  József  Attila  Könyvtár  Dunaújváros  és  az  Intercisa  Múzeum  alapító
okiratának  módosítására,  és  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere
1003/2020. (XI.24.) és 1004/2020. (XI.24.) határozatainak hatályon kívül helyezésére

2



22. Javaslat  a  József  Attila  Könyvtár  2020.  évi  beszámolójának  és  2021.  évi
munkatervének jóváhagyására

23. Javaslat  a  József  Attila  Könyvtár  Dunaújváros  igazgatói  állására  kiírt  pályázat
elbírálására, az igazgató megbízására

24. Javaslat  az  MMK  Nonprofit  Kft.  2020.  évi  szakmai  beszámolójának,  2021.  évi
munkatervének és szolgáltatási tervének jóváhagyására

25. Javaslat „A látó szemért” Közalapítvány alapító okiratának módosítására 
(Az előterjesztés a tanácskozás elején kerül kiosztásra!)

26. Beszámoló a Dunaújvárosi Települési Értéktár Bizottság 2020. évi működéséről

27. Javaslat a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara kiadványának támogatására

28. Javaslat  a  Mesopharma  Korlátolt  Felelősségű  Társasággal  kötött  megbízási
szerződés módosítására

29. Javaslat  a  8.  számú  felnőtt  háziorvosi  körzet  folyamatos  ellátása  érdekében
megbízási szerződés megkötésére

30. Javaslat  a  9.  számú  felnőtt  háziorvosi  körzet  folyamatos  ellátása  érdekében
megbízási szerződés megkötésére

31. Javaslat  a  15.  számú  felnőtt  háziorvosi  körzet  folyamatos  ellátása  érdekében
megbízási szerződés megkötésére

32. Javaslat  a  14.  számú  gyermek  háziorvosi  körzet  takarítási  szolgáltatásának
megrendeléséről szóló vállalkozási szerződés megkötésére

33. Javaslat  a  12.  számú fogorvosi  körzet  ellátására  a „Székely és Társai”  Fogorvosi
Betéti  Társasággal  feladat-ellátási  előszerződés,  feladat-ellátási  szerződés
megkötésére és támogatás iránti kérelem elbírálására

34. Javaslat az Újpart Egyesület részére a 2019. évi Közművelődési pályázaton nyújtott
165.000,- Ft önkormányzati támogatásról szóló elszámolás elfogadására

35. Javaslat a Dunaújvárosi Római Katolikus Plébánia részére nyújtott támogatásról szóló
elszámolás elfogadására

36. Javaslat  a  Pannon  Polgárőrség  részére  nyújtott  támogatás  elszámolásának
elfogadására

37. Javaslat a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány részére nyújtott
támogatás elszámolásának elfogadására

38. Javaslat egyes önkormányzati tulajdonú eszközök használatba adására az Innopark
Nonprofit Kft. részére
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39. Javaslat a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-ben pótbefizetés elrendelésére

40. Javaslat a DVG Zrt. vezérigazgatója munkaszerződése 2. számú módosításáról

41. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Turisztikai  Nonprofit  Kft.-vel  kötött  közfeladat  ellátási
szerződés megszüntetésére

42. Javaslat  a  Bajáky  és  Társa  Ügyvédi  Iroda  fennálló  ügyvédi  megbízási  szerződés
közös megegyezéssel történő megszüntetésére

43. Javaslat kártérítési igény elbírálására (ISD Zrt.)

44. Javaslat kártérítési igény elbírálására

45. Javaslat  állásfoglalás  kialakítására  a  dunaújvárosi  481/1/A  hrsz.-ú  ingatlanra
vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatban

46. Javaslat  a  Dunaújváros  belterület  94/A/3  helyrajzi  számú  –  természetben  a  2400
Dunaújváros, Szórád Márton út 44. szám földszint „felülvizsgálat alatt” található – 18
m2 területű „üzlethelyiség” megnevezésű ingatlan bérbeadásáról

47. Javaslat a dunaújvárosi 1445 hrsz.-ú, Dunaújváros, Petőfi S. u. 21. szám alatti, kivett
beépítetlen terület megnevezésű, belterületi ingatlan elidegenítésre

48. Javaslat  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  42/2021.
(I.21.) határozata és a határozat mellékletét képező, a DIGI Távközlési és Szolgáltató
Kft.-vel kötendő bérleti szerződés módosításának véleményezésére

49. Javaslat a Family Faloda Kft.-vel kötött bérleti szerződés módosítására

50. Javaslat a Búvársuli Sportegyesülettel kötött támogatási szerződés módosítására

51. Javaslat a DPASE és a DPASE Kft. tulajdonosi hozzájárulási kérelmének elbírálására
(Dunaújvárosi Stadion használat)

52. Javaslat a Danubius Kultúrális és Sport Egyesület részére nyújtott 200.000,- Ft vissza
nem térítendő támogatás – felhasználás elszámolásának megtárgyalására

53. Javaslat a Dunaújvárosi Birkózósport Alapítvány részére nyújtott 500.000,- Ft vissza
nem térítendő támogatás – felhasználás elszámolásának elfogadására

54. Javaslat a „Dunaújváros Sportjáért” díj adományozására

55. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Dunaújváros, Attila u. 2564 hrsz.-ú
ingatlan földkábeles villamos energia ellátásához (Pannon Inferior Kft. kérelme)

56. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Dunaújváros, Babits Mihály u. 1. sz.
173/8/A hrsz.-ú ingatlan földkábeles villamos energia ellátásához (Pannon Inferior Kft.
kérelme)

4



57. Javaslat  tulajdonosi  hozzájárulás  megadására  a  Dunaújváros,  Március  15.  tér
730/332 hrsz.-ú ingatlan földkábeles villamos energia ellátásához (Pannon Inferior Kft.
kérelme)

58. Javaslat  a  rászoruló  dunaújvárosi  gyermekek  2021.  évi  szünidei
gyermekétkeztetésének biztosítására

59. Javaslat  a  rászoruló  dunaújvárosi  gyermekek  részére  a  2021.  évben  ingyenes
szünidei gyermekétkeztetés biztosítására (szolgáltató kiválasztására)

60. 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 (2021. Pünkösd ünnepe)

61. Javaslat szakember lakás bérleti szerződésének hosszabbításáról

62. Javaslat a Római körút 43. V. emelet 3. szám alatti önkormányzati tulajdonú bérlakás
új bérlőjének kijelölésére

63. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 2021. évi szabadságának
ütemezésére

64. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 2021. évi cafetériajuttatási
keretének elfogadására

65. Javaslat  együttműködési  megállapodás  megkötésére  a  Dunaújvárosi  Sporthorgász
Egyesülettel

66. Javaslat  az  önkormányzati  képviselők  vagyonnyilatkozat-tételi  kötelezettsége
teljesítéséről szóló döntés elfogadására

Dunaújváros, 2021. február 12.

                                                                                          Pintér Tamás s.k.
                                                                                             polgármester
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