
                  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. október 21-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  rendes 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 Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az
önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati
rendelete módosítására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési 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

5. Javaslat  Dunaújváros  MJV  Önkormányzata  Közgyűlésének  a  településkép
védelméről szóló 43/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

6. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése avar és
kerti  hulladék  égetés  szabályairól  szóló  …/2021.  (…)  önkormányzati
rendeletének megalkotására
Előadó: a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

7. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  Kisapostag
Község  Önkormányzata  között  létrejött  adómegosztási  és  közigazgatási
határmódosítási megállapodás alapján történő átadott pénzeszköz fedezetének
biztosítására
Előadó: a polgármester



8. Javaslat „Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére vagyon- és
felelősségbiztosítási  szolgáltatás megrendelése” tárgyú közbeszerzési  eljárás
eredményének megállapítására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

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

Meghívott: Horváth Anita, a DV N Zrt. vezérigazgatója

9. Javaslat  „Dunaújváros  közterületein  rágcsálók,  valamint  fürkészdarázs  elleni
védekezési  munkák ellátása” tárgyú közbeszerzési  eljárás dokumentumainak
elfogadására, az eljárás megindítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

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

Meghívott: Horváth Anita, a DV N Zrt. vezérigazgatója

10. Javaslat  köztemetési  szolgáltatásra  vonatkozó  pályázathoz  ajánlattévők
kiválasztására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

11. Javaslat  öt  dunaújvárosi  intézménynek/szervezetnek önkormányzati  tulajdonú
szakember lakásra bérlőkijelölés jog biztosítása
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

12. Javaslat a Volánbusz Zrt. 2020. évi összevont jelentésének elfogadására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

13. Javaslat  a  Volánbusz  Zrt.-vel  kötendő,  az  autóbusszal  végzett  menetrend
szerinti személyszállítási új közszolgáltatás szerződés megismerésére, valamint
új csuklósbusz igény kinyilvánítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

14.  Javaslat  egyezségi  ajánlat  elfogadására,  a  Dunaújvárosi  Szennyvíztisztító
Szolgáltató Kft. „f.a.” működéséhez szükséges intézkedések meghozatalára
(Az előterjesztés előkészítés alatt áll.)
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

15. Javaslat  az  Energo-Viterm  Kft.  gazdálkodásával  kapcsolatos  könyvvizsgálói
szakértői és igazságügyi szakértői anyagok elkészítésére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Listár Tibor, az Energo-Viterm Kft. felügyelőbizottsági tagja
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16. Javaslat  tagi  kölcsön  nyújtására  a  DVG  Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zrt.
részére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

17. Javaslat  a  dunaújvárosi  325  hrsz.  alatt  nyilvántartott,  természetben  2400
Dunaújváros,  Építők  útja  9.  szám  alatti  ingatlanon  található  termálkút
üzemeltetésére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

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

18. Javaslat  Gombos  Ervin  igazságügyi  szakértő  megbízására  és  forrás
biztosítására  a  szennyvíztisztító  telep  sodorvonali  bevezetésének  műszaki
megvalósítására kötött szerződés megszüntetésével összefüggésben
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

19. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése
624/2019.  (X.31.)  határozata  és  kölcsönszerződés  módosítására  –
Dunaújváros, Erdősor 33 Társasház 
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Havasi Gyuláné közös képviselő

20. Javaslat  helyiséghasználat  biztosítására  a  Dunaújvárosi  Táborállási
Polgárőrség részére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Varga Sándor, a Dunaújvárosi Táborállási Polgárőrség elnöke

21. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Egyetem  Bánki  Donát  Technikum  területén  lévő
önkormányzati tulajdonú ingóságokkal kapcsolatos döntés meghozatalára
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: dr. András István, a Dunaújvárosi Egyetem rektora

Piros Mariann, a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum kancellára

22. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Amerikai  Futball  Sportegyesület  kérelmének
elbírálására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

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

Meghívott: Madarász Attila, a Dunaújvárosi Amerikai Futball Sportegyesület
elnöke
Szabó György Zoltán, a DVG Zrt. vezérigazgatója
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23. Javaslat  a  Dunaújváros  Pálhalma  Agrospeciál  Sportegyesülettel  kötött
támogatási szerződés módosítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

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

24. Javaslat a Városi Tornacsarnok elnevezésére
Előadó: az ifjúsági, sport és turisztikai bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Selmeciné Papp Judit hozzátartozó

Papp Gabriella hozzátartozó

25. Javaslat kerékpár ajándékozására Kovács István Mikulás nagykövet részére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

26. Javaslat  a  Fejér  Megyei  Rendőr-főkapitánysággal  kötendő  megállapodás
jóváhagyására
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

27. Javaslat  a  Szent  Pantaleon  Kórház-Rendelőintézettel  megkötött  támogatási
szerződés módosítására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke

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

Meghívott: Dr.  Mészáros Lajos, a  Szent  Pantaleon Kórház- Rendelőintézet
főigazgatója

28. Javaslat a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Házával megkötött fenntartói
megállapodás módosítására
Előadó: az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Őze Áron, a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza 

igazgatója

29. 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

30. Javaslat  az  Egészségmegőrzési  Központnál  foglalkoztatottak  létszámának
meghatározására, költségvetési előirányzat módosítására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
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31. Javaslat  az  Egészségmegőrzési  Központtal  kötött  feladat-átvállalási
megállapodás és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
749/2021. (VII.15.) határozatának módosítására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

32. Javaslat a Jószolgálati Otthon Közalapítvány Alapító Okiratának módosítására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Kecskés Rózsa, a Jószolgálati Otthon Közalapítvány igazgatója

33. Javaslat  az  önkormányzat  fenntartásában  lévő  Bölcsődék  Igazgatósága
Dunaújváros intézmény költségvetési előirányzatának módosítására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke

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

Meghívott: Varga Anna Éva, a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros
igazgatója

34. Javaslat  a  9.  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 RuVör-Trend Medical Kft. ügyvezetője

35. Javaslat  az  Esőemberek  Szüleinek  Dunaújvárosi  Egyesülete  2021.  évi
támogatására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke

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

Meghívott: Böhm Attila, az Esőemberek Szüleinek Dunaújvárosi Egyesülete
elnöke

36. Javaslat  a  TOP-6-2-1-15-DU1-2016-00002  Dunaújvárosi  Óvoda  felújítása
projekt  kapcsán  el  nem  számolható  előleg  jogcím  alapján  keletkezett
visszafizetési kötelezettség forrásának biztosítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke

37. Javaslat  a  TOP-6.5.1-15-DU1-2016-00004  Dunaújvárosi  Óvoda  energetikai
fejújítása projekt kapcsán el nem számolható előleg jogcím alapján keletkezett
visszafizetési kötelezettség forrásának biztosítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke
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38. Javaslat a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. részére a Modern Városok Program –
TOP  közfeladat  ellátási  szerződés  alapján  átadott  2020.  évi  ellentételezés
elszámolásának jóváhagyására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Horváth Anita, a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezetője

39. Javaslat  a  Szalki-szigeti  vendéglátó  épület  hasznosítását  előkészítő  döntések
meghozatalára
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

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

Meghívott: Horváth Anita, a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezetője

40. Javaslat  az  MVP  „Szalki-sziget  rekreációs  célú  fejlesztése”  projekt
eszközbeszerzésével kapcsolatos döntések meghozatalára
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

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

Meghívott: Horváth Anita, a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezetője

41. Javaslat az MVP Víziközmű-hálózat fejlesztése projektben víztermelő csápos
kutak terezése és kivitelezése tárgyú szerződés 2. számú módosítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Horváth Anita, a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezetője

42. Javaslat  Fenntartható  Városfejlesztési  Stratégiával  kapcsolatos  döntések
meghozatalára
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

43. Javaslat  Dunaújváros  településrendezési  eszközeinek  módosításának
elindítására a 3053 hrsz-on
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: dr. Pozsgai Nóra, a  Sántha és Pozsgai Ügyvédi Iroda ügyvédje

44. Javaslat  Dunaújváros  településrendezési  eszközeinek  módosításának
elindítására a Fiastyúk utcában
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott:   Deimel János, a Fiastyúk u. 2. Társasház számvizsgáló 

bizottságának elnöke
Juhász Gábor, a Fiastyúk u. 4. Társasház számvizsgáló 
bizottságának elnöke
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45. Javaslat az Intercisa Múzeum kiállítástervezési feladataira irányuló szerződés
megkötésére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke
az ifjúsági, sport és turisztikai bizottság elnöke

Meghívott: Horváth Anita, a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezetője

46. Javaslat  kártalanítási  megállapodás  megkötésére  a  3371/4  helyrajzi  számú
ingatlan vonatkozásában
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

47. Javaslat  a Szent György út – Toldi  köz út- és parkoló építés engedélyezési
tervének  korszerűségi  felülvizsgálata  kapcsán  vállalkozási  szerződés
megkötésére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: a Fejér Európa Kft. ügyvezetője

48. Javaslat  DMJV  közigazgatási  területén  végzett  közfeladatok  ellátására
vonatkozó  szolgáltatási  keretszerződés  4.  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

49. Javaslat Dunaújváros területén fák, cserjék és évelők ültetési munkálataira
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

50. Javaslat  a  DVG  Zrt.-vel  a  2016.,  2017.  és  2020.  években  a  víziközmű
rendszeren elvégezni kívánt rekonstrukciós munkák műszaki ellenőri feladatai
tárgyában  kötött  vállalkozási  szerződések  közös  megegyezéssel  történő
megszüntetéséről
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

51. Javaslat  a  2021.  szeptember  18-ai  lakossági  hulladékgyűjtés  alkalmával
begyűjtött  veszélyes  és  nem veszélyes  hulladékok  kezelése  kapcsán  kötött
vállalkozási keretszerződés módosítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: a SZOFT-FERR Kft. ügyvezetője

52. Javaslat haszonkölcsön szerződés megkötésére a Pálhalmai Agrospecial Kft.-
vel, játszótér létesítése céljából
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
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53. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Dunaújvárosi
Szakképzési Centrum között együttműködési megállapodás megkötésére
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Pocsainé Varga Veronika, a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum 

főigazgatója

54. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közbeszerzési
Szabályzatának 2. számú módosítására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

a közbeszerzési és bíráló bizottság elnöke
Meghívott: Horváth Anita, a DV N Zrt. ügyvezető igazgatója

55. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában igazgatási
szünet elrendelésére
Előadó: a polgármester

Dunaújváros, 2021. október 15.

                                                                                          Pintér Tamás s.k. 
                                                                                             polgármester

8


	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

