
                  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. július 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 utolsó ülése óta végzett 

munkájáról és a meghozott polgármesteri döntésekről 
Előadó:  a polgármester 

 
2. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 

Előadó:  a polgármester 
 

3.  Javaslat Kandó K. tér környékének rendezési terv módosítás környezeti 
vizsgálattal kapcsolatos döntés meghozatalára és Dunaújváros 
településszerkezeti tervének módosítására 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

4. Javaslat Dunaújváros MJV Közgyűlésének Dunaújváros Helyi Építési 
Szabályzatáról szóló 15/2016. (V.20.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

5.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 
szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról 
szóló 15/2021. (V. 13.) önkormányzati rendelete újraalkotására 

(Az előterjesztés előkészítés alatt áll.) 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

 
6.  Javaslat haszonkölcsön szerződés megkötésére a 772/35 helyrajzi számú 

ingatlan vonatkozásában 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
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7.  Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a 772/4, 772/6, 772/7 és 
772/8 helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

8.  Javaslat megállapodás kötésére a 774/1 helyrajzi számú ingatlan használatára 
vonatkozóan 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

9.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
705/2021. (VI.24.) határozata módosítására 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
10.  Javaslat gépjármű-elszállításra vonatkozó megbízási szerződés módosítására 

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

 
11.  Javaslat DMJV közigazgatási területén működtetett térfelügyeleti 

kamerarendszer karbantartására, javítására, folyamatos üzemének 
biztosítására vonatkozó szerződés megkötésére 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
12.  Javaslat a dunaújvárosi 2637/2 hrsz.-ú, kivett bolt megnevezésű megnevezésű 

ingatlan részét képező köztemetői nyilvános illemhely vagyonkezelésbe 
adására az Innopark Nonprofit Kft. részére 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

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

 
13.  Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és az IPE-Ipari-, 

Tudományos-, Innovációs- és Technológiai Parkok Egyesület közötti 
vállalkozási szerződés módosítására 

(Az előterjesztés előkészítés alatt áll.) 
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 

 
14.  Javaslat az MMK Közhasznú Nonprofit Kft. új könyvvizsgálója megválasztására 

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

Meghívott:  Kováts Rózsa, az MMK Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője 
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15.  Javaslat a dunaújvárosi 1481/5 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 
Dunaújváros, Magyar út 21/C szám alatt található terület hasznosítására 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 
16.  Javaslat a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum használatból kivont eszközeinek 

elszállítására, illetve a Centrum által javasolt hasznosítás elfogadására 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Piros Mariann, a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum kancellárja 

 
17.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

605/2021. (VI.2.) határozatának módosítására 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
18.  Javaslat az Egészségmegőrzési Központ egészségügyi szolgáltatóval feladat-

átvállalási megállapodás megkötésére és az Alapító Okirat módosítására 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
19.  Javaslat a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet igazgatójának illetmény 

emelésére 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

20.  Javaslat az Útkeresés Segítő Szolgálat intézmény vezetésére irányuló pályázat 
kiírására 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
21.  Javaslat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozására kötendő 

Támogatói Okirat jóváhagyására 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
22.  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 

 
23.  Javaslat a 9. 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 
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24.  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:  Simonné dr. Janus Ágota Magdolna háziorvos 

 
25.  Javaslat a Regőczi István Alapítvány támogatására irányuló kérelem 

elbírálására 
Előadó:  az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke 

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

 
26.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi 

közbeszerzési tervének 2. számú módosítására 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 a közbeszerzési és bíráló bizottság elnöke 
 

27.  Javaslat „Dunaújváros fő közlekedési útvonalak mentén történő közvilágítás 
rekonstrukciója” tárgyban közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás és 
közbeszerzési dokumentumok elfogadására, az eljárás megindítására  

(Az előterjesztés előkészítés alatt áll.) 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
a közbeszerzési és bíráló bizottság elnöke 

 
28.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által négy, különböző 

fejlesztési célú, éven túli, összesen 266.325.000 Ft összegű hitel felvételére, az 
indikatív ajánlatban foglalt feltételek elfogadására valamint a szerződések 
megkötésére 
Előadó:  a polgármester 

 
29.  Javaslat állásfoglalás kialakítására a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/676-

4/2021. számú törvényességi felhívásáról 
Előadó:  a polgármester 
 

 
 
 
Dunaújváros, 2021. július 9. 
 
 
 

                                                                                          Pintér Tamás s.k.  
                                                                                             polgármester 


