
                  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. január 21-én (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  2020.  november  24.  és  december  17.  között  meghozott
polgármesteri határozatokról

2. Javaslat a 2020. év október 5. napjával történt állami támogatás módosításának
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  költségvetésében  történő
rendezésére

3. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri  Hivatalában
foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők és közszolgálati
ügykezelők  jogviszonyának  egyes  kérdéseiről  szóló  7/2013.  (III.01.)
önkormányzati rendelet módosítására

4. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  2020.  évi  igénybe
nem vett szabadságáról való rendelkezésre

5. Javaslat az ELENA projekt önkormányzati önrész fedezetének biztosítására

6. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  a  helyi
Nemzetiségi Önkormányzatok között fennálló együttműködési megállapodás 5.
számú módosítására

7. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Roma  Nemzetiségi
Önkormányzatával  kötendő  szolgáltatási  keretszerződés  elfogadására
települési köztisztasági feladatok ellátására vonatkozóan

8. Javaslat  Dunaújváros helyi  építési  szabályzat felülvizsgálatának tervezőjének
kiválasztására

9. Javaslat  Kulcs  településfejlesztési  koncepciójáról  és  településrendezési
eszközeiről szóló kiegészített egyeztetési anyagának véleményezésére



10. Javaslat  szolgáltatási  keretszerződés  megkötésére  a  Biotrans  Kft.-vel
önkormányzati  intézményeknél  lakossági  hulladék  étolaj  gyűjtőpontok
létesítésére és a hulladék étolaj díjmentes elszállítására

11. Javaslat  a  TOP-6-4-1-16-DU1-2018-00001  „Kerékpárút  fejlesztése
Dunaújvárosban” projekt tervezési feladataira DVG Zrt.-vel  kötött  vállalkozási
szerződés 7. sz. módosítására

12. Javaslat a TOP-6.3.2-15-DU1-2016-0001 „Zöld Város Kialakítása” c. projekthez
kapcsolódó  szemléletformáló  programok  kidolgozására  és  5  db  közösségi
fórum megtartására kötött szerződés 4. számú módosítására

13. Javaslat  a  TOP-6-3-2-15-DU1-2016-00001  „Zöld  Város  Kialakítása”  c.
projekthez  kapcsolódó  Akcióterületi  terv  aktualizálásával  és  a  CBA elemzés
átdolgozásával kapcsolatos szerződés kötésre

14. Javaslat  ajánlatok  bekérésére  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

15. Javaslat  TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001  azonosítószámú  „Helyi  identitás  és
kohézió  erősítése  Dunaújvárosban”  c.  projekt  vonatkozásában  a  projektben
tervezett  célterületi  szakmai  vezetői  feladatok  ellátására  irányuló  szerződés
megkötésére

16. Javaslat  a  Dunaújváros  MJV  területén  működő  általános  iskolák
körzethatárainak kijelölésére

17. Javaslat  a  8.  számú  felnőtt  háziorvosi  körzet  orvosi  szoftverét  biztosító
megállapodás megkötésére

18. Javaslat  a  9.  számú fogorvosi  körzet  ellátására a Dr.  Szőcs Debora egyéni
vállalkozóval kötött feladat-ellátási szerződés módosítására

19. Javaslat  a  Pentele  Önkéntes  Tűzoltó  Egyesület  részére  nyújtott  támogatás
elszámolásának elfogadására

20. Javaslat a Dunaferr Art Dunaújváros Alapítvány részére 2019. évben nyújtott
1.500.000,- Ft önkormányzati támogatásról szóló elszámolás elfogadására

21. Javaslat  a  József  Attila  Könyvtár  állományából  elveszett,  árát  megtérített
dokumentumok állományból való törlésére

22. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő
1825/3 helyrajzi számú ingatlan megosztására

23. Javaslat állásfoglalás kialakítására a dunaújvárosi 689/14/K hrsz.-ú ingatlanra
vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatosan
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24. Javaslat állásfoglalás kialakítására a dunaújvárosi 730/249/M hrsz.-ú ingatlanra
vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatosan

25. Javaslat  állásfoglalás  kialakítására  a  dunaújvárosi  42/36/A/13  hrsz.-ú  és  a
42/36/A/1. ingatlanokra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatosan

26. Javaslat  tulajdonosi  hozzájárulás  megadására  a  Dunaújváros,  Akácos  utca
3688/36  hrsz.-ú  ingatlan  földkábeles  villamos  energia  ellátásához  (Pannon
Inferior Kft. kérelme)

27. Javaslat a 2400 Dunaújváros, belterület, 2637/2 helyrajzi számon nyilvántartott
ingatlan  egy  részének  értékesítésére  vonatkozó  adásvételi  szerződés
véleményezéséről

28. Javaslat a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. leendő bázisállomás telepítése
és  bérleti  szerződés  tárgyában  tett  kérelmének  és  ajánlatának
véleményezésére

29. Javaslat a Dunaújváros belterület 87/5/A/41 helyrajzi számú – természetben a
2400 Dunaújváros, Október 23. tér 8. földszint „felülvizsgálat alatt” található –
116 m2 területű „egyéb helyiség” megnevezésű ingatlan bérbeadásáról

30. Javaslat a Dunaújváros belterület 2252 hrsz. alatt felvett, 189 m2 területű „kivett
beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan eladására

31. Javaslat jelzálogszerződés és adásvételi szerződés módosítás megkötésére az
Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt.-vel (volt Bánki iskola-Mobilcsarnok)

32. Javaslat a dunaújvárosi Jégcsarnok és egyes sportingatlanok vonatkozásában
létrejött üzemeltetési szerződés 1. számú módosításáról

33. Javaslat  a  Nemzeti  Sportközpontok  és  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata közötti „megállapodás beruházás pénzügyi átadás-átvételéről”
elfogadására

34. Javaslat a „Dunaújváros Sportjáért” díj adományozására

35. Javaslat  a  Hikari  Dojo Harcművészeti,  Sport  és Kulturális Egyesület  részére
nyújtott  600.000,-  Ft  vissza  nem  térítendő  támogatás  –  felhasználás
elszámolásának elfogadására

36. Javaslat  a  Sukothai  Team  Box  Egyesülettel  kötött  támogatási  szerződés
módosítására

37. Javaslat  az  Újvárosi  Hokillák  Sportegyesület  részére  nyújtott  350.000,-  Ft
vissza nem térítendő támogatás – felhasználás elszámolásának elfogadására

38. Javaslat a Juharos éttermen végzett beruházások értékének a DVG Zrt. részére
nyújtott tagi kölcsön összegébe történő beszámítására
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39. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése
119/2020.  (II.13.)  határozata  és  Stotz  Gyula  ellenőrzési  szaktanácsadóval
fennálló megbízási szerződés módosítására

40. Javaslat  a  Dunaújváros,  Munkácsy  M.  1-7,  Esze  T.  13-13/a.  Társasházzal
megkötött kölcsönszerződés módosítására

41. Javaslat  a  Volánbusz  Zrt.-vel  megkötött,  a  helyi  személyszállítási
közszolgáltatási szerződés egy évvel történő meghosszabbítására

42. Javaslat kártérítési igény elbírálására

43. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri  Hivatala  2020.  évi
munkájáról beszámoló elfogadására

Dunaújváros, 2021. január 15.

                                                                                          Pintér Tamás s.k.
                                                                                             polgármester
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