
                  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
2021. június 24-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  Önkormányzata  2021.  évi
költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló  6/2021.  (II.18.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

4. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  a
lakások  és  helyiségek  bérletéről  és  a  lakbérekről  szóló  25/2017.  (VI.16.)
önkormányzati rendeletének módosítására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke

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

5. Javaslat  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az
önkormányzat  fenntartásában  működő  szociális  és  gyermekjóléti
intézményekről szóló 13/2021. (V.13.) önkormányzati rendelete módosítására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke

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

6. Javaslat  a  távhőszolgáltatásról,  a  lakossági  távhőszolgáltatás
díjalkalmazásának feltételeiről szóló 20/2012. (IV.13.) önkormányzati rendelet
újraalkotására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke



7. Javaslat állásfoglalás kialakítására a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/531-
2/2021. számú törvényességi felhívásáról
Előadó: a polgármester

8. Javaslat állásfoglalás kialakítására a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/532-
2/2021. számú törvényességi felhívásáról
Előadó: a polgármester

9. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Rendőrkapitányság  2020.  évben  végzett
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
Előadó: a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Suszter Tamás r.alezredes, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság 

kapitányságvezetője
Dr. Varga Péter r.dandártábornok, a Fejér Megyei Rendőr-
főkapitányság főkapitánya

10. Javaslat  a  Fejér  Megyei  Rendőr-főkapitánysággal  megkötött  megállapodás
módosítására
Előadó: a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság elnöke

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

Meghívott: Suszter Tamás r.alezredes, a Dunaújvárosi
Rendőrkapitányság kapitányságvezetője
Dr. Varga Péter r.dandártábornok, a Fejér Megyei Rendőr-
főkapitányság főkapitánya

11. Javaslat  Kisapostag  Község  Önkormányzatával  adómegosztási  és
közigazgatási határmódosítási megállapodás megkötésére
Előadó: a polgármester
Meghívott: Nagy Attila, Kisapostag Község polgármestere

12. Javaslat a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2020. évi tűzvédelmi
tevékenységéről szóló beszámolójának tudomásulvételére
Előadó: a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Magosi Lajos tű. ezredes, a Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság igazgatója
Lóki Richárd tű. alezredes. a Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség kirendeltségvezetője
Molnár Gábor tű. százados, a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság megbízott tűzoltóparancsnoka

13. Javaslat a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 2020. évi
beszámolójának tudomásulvételére
Előadó: a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság elnöke

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

Meghívott: Udvardi Sándor, a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért 
Közalapítvány kuratóriumi elnöke
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14. Javaslat a kulturális alapítványok 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolók
tudomásulvételére
Előadó: az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke

a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési 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 kuratóriumi elnöke
Várnai Gyula, a Dunaferr-Art Alapítvány kuratóriumi elnöke
Bokor Zsuzsanna, a Dunaújvárosi Művészetért Alapítvány 
kuratóriumi tagja

15. Javaslat a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány 2020. évi tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke

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

elnöke

16. Javaslat  az  önkormányzati  alapítású  egészségügyi  és  szociális  célú
alapítványok 2020. évi beszámolóinak tudomásulvételére
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke

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

Meghívott: Cserna Gábor, a Dunaújvárosiak Életéért Közalapítvány 
kuratóriumi elnöke
Dr. Kaprielian Zaven Souren, „A látó szemért” Közalapítvány 
kuratóriumi elnöke – bejegyzés alatt
Kecskés Rózsa, a Jószolgálati Otthon Közalapítvány igazgatója
Kubovics Árpád, a Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány 
kuratóriumi elnöke

17. Javaslat az Egészségmegőrzési Központ egészségügyi szolgáltatóval feladat-
átvállalási megállapodás megkötésére és az Alapító Okirata módosítására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Kleinné Németh Judit, az Egészségmegőrzési Központ 

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

18. Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda alapító okiratának módosítására
Előadó: az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

19. Javaslat a 9. számú fogásazti körzet ellátására dr. Szőcs Debora fogorvossal
kötött feladat-ellátási szerződésének módosítására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
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Meghívott: Dr. Szőcs Debora, a 9. számú fogorvosi körzet fogorvosa

20. Javaslat a SEPTOX Kft.-vel kötött szerződés módosítására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke

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

21. Javaslat a DV N Zrt.-vel támogatási szerződés megkötésére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

22. Javaslat  Dunaújváros  új  Integrált  Településfejlesztési  Stratégia  készítésének
elindítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

23. Javaslat  Dunaújváros  településrendezési  eszközeinek  módosításának
elindítására a Szilágyi E. u. – Szent György út – 1526/19 hrsz-ú út által határolt
területen
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Kukucska Dávid, a Lidl Magyarország Bt. expanziós cégvezetője

24.  Javaslat  a  Dunaújváros  Labdarúgó  Sportlétesítmény-fejlesztés  2.  ütem
projektben fel  nem használt  támogatás  visszafizetése  kapcsán  költségvetési
előirányzat létrehozására és a szükséges átcsoportosítások elvégzésére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

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

25. Javaslat  a  TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00001  „Nyugati  gazdasági  terület
közlekedésfejlesztése Dunaújvárosban” projektben visszautalandó támogatási
előleg  kapcsán  költségvetési  előirányzat  létrehozására  és  a  szükséges
átcsoportosítások elvégzésére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

26. Javaslat  DMJVÖ Közgyűlése 268/2021. (III.22.)  határozatának hatályon kívül
helyezésére
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

27. Javaslat  haszonkölcsön  szerződés  megkötésére  a  2848/4  és  3358  helyrajzi
számú ingatlanok vonatkozásában
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
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28. Javaslat haszonkölcsön szerződés megkötésére a 772/33 és 772/34 helyrajzi
számú ingatlanok vonatkozásában
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

29. Javaslat a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodás módosítására (2. forduló)
Előadó: a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság elnöke

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

30. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  környezeti  állapotáról  szóló
tájékoztató elfogadására és kiadására
Előadó: a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

31. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Köztemető  XXX.  parcellájában  2  db  urnafal
kivitelezésére vonatkozó vállalkozási szerződés megkötésére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Tóth Lászlóné, a Borostyán Tóth Kft. ügyvezetője

32. Javaslat  DMJV  közigazgatási  területén  végzett  közfeladatok  ellátására
vonatkozó  szolgáltatási  keretszerződés  2.  sz.  módosítás  –  2021.  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

33. Javaslat  Dunaújváros,  Liget  közben  a  kijárt  zöldterületre  zúzottkő  burkolat
kialakítási munkálatára
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 Vízi Társulatnak a közcélú vízgazdálkodási feladatok
ellátására vonatkozó önkormányzati hozzájárulás biztosítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Megulesz Gabriella, a Dunaújvárosi Vízi Társulat igazgatója

35. 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

36. Javaslat  a Fáy András utcai  műfüves sportpálya területén ”Teq ONE” típusú
teqball asztal telepítésére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
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37. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2021.  évi
költségvetésének  I-III.  havi  pénzügyi  terve  teljesítéséről  szóló  tájékoztató
elfogadására
Előadó: a polgármester

38. Javaslat  az  autóbusszal  végzett  menetrend  szerinti  személyszállítási
közszolgáltatás megújításával kapcsolatosan pályázati kiírás elfogadására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

39. Javaslat többletforrás biztosítására a Fabó Éva Sportuszoda üzemeltetésére 
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

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

40. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Központi  Sportegyesülettel  kötött  kölcsönszerződés
módosítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

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

41. Javaslat  támogatási  szerződés  megkötésére  a  Dunaújvárosi  Turisztikai
Nonprofit Kft.-vel (2021. 06.01-2021.12.31.)
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Szabó György Zoltán, a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. 

ügyvezetője

42. Javaslat az önkormányzat tulajdonát képező és a DVG Zrt. kezelésében lévő
lakások  és  nem  lakás  célú  helyiségek  vonatkozásában  a  2020.  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

43. Javaslat  a  DVG  Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zrt.  2021.  évi  ingatlankezelési
terve elfogadásra
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

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

44. Javaslat  a  DKKA-Dunaújvárosi  Kohász  Kézilabda  Akadémia  Nonprofit  Kft.
2020.  évi  éves  beszámolójának  és  2021.  évi  üzleti  tervének  elfogadására,
tisztségviselők megválasztására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

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

Nonprofit Kft. ügyvezetője
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45. Javaslat a Dunanett Nonprofit KFt. 2020. évi éves beszámolójának és 2020. évi
üzleti tervének elfogadására, valamint tisztségviselők megválasztására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

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

46. Javaslat  a  Dunanett  Vagyonkezelő  Kft.  2020.  évi  éves  beszámolójának
megismerésére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Bencsik István, a Dunanett Vagyonkezelő Kft. ügyvezetője

47. Javaslat  a  Momert  Zrt.  372/20  hrsz.-ú,  önkormányzati  tulajdonú  ingatlannal
kapcsolatos kérelmére
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
Meghívott: Urbán László Imre, a Momert Zrt. vezérigazgatója

48. Javaslat  a  Göllner  Mária  Waldorf  Pedagógiai  Alapítvány  és  a  Pentelei
Mentálhigiénés Általános Iskola által épületfelújításra fordított költségek bérleti
díjba történő beszámítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Ladi Éva, a Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány elnöke

Könyves Ágnes, a Pentelei Mentálhigiénés Általános Iskola 
igazgatója

49. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Önkormányzata  részére  közbeszerzési
eljárások  teljes  körű  lebonyolítására,  felelős  akkreditált  közbeszerzési
szaktanácsadói  feladatok  ellátására  vonatkozó  ajánlat  értékelésére,  a
megbízási szerződés-tervezetének jóváhagyására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

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

Dunaújváros, 2021. június 18.

                                                                                          Pintér Tamás s.k.
                                                                                             polgármester
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