
                  DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE
                  *  Dunaújváros, Városháza tér 1.
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M E G H Í V Ó

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
2021. november 18-án (csütörtökön) 9,00 órai kezdettel

nyílt ülést tart, melyre meghívom

Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 2. „C” épület, közgyűlési terem

A Szociális Munkáért - Dunaújváros díj ünnepélyes átadása
Meghívott: a díjazottak

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  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

4. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2021.  évi
költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló  6/2021.  (II.18.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: a polgármester

5. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az
építményadóról szóló …/2021. (…..) önkormányzati rendelet megalkotására
Előadó: a polgármester

6. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  a
helyi  iparűzési  adóról  szóló  …/2021.  (……)  önkormányzati  rendelete
megalkotására
Előadó: a polgármester

7. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2021.  I-IX.  havi
pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására
Előadó: a polgármester



8. Javaslat  „Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  1,5  milliárd  Ft
összegű folyószámlahiteléről  szóló  indikatív  ajánlat  elfogadására,  valamint  a
szerződés megkötésére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

9. 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  rendőr  alezredes,  a  Dunaújvárosi
Rendőrkapitányság kapitányságvezetője
Dr.  Varga  Péter  r.  dandártábornok,  a  Fejér  Megyei  Rendőr-
főkapitányság főkapitánya

10. Javaslat a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros intézménnyel
támogatási szerződés megkötésére
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
Dunaújváros főigazgatója

11. Javaslat  az  Egészségmegőrzési  Központ  költségvetési  előirányzata
módosítására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke

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

Meghívott: Demeter-Weiner Anett, az Egészségmegőrzési Központ megbízott
intézményvezetője

12. Javaslat a 5. számú gyermek háziorvosi körzet ellátására a „Rend-Elek” Kft.-vel
kötött feladat-ellátási szerződés módosítására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

13. Javaslat  a  24.  számú felnőtt  háziorvosi  körzet  ellátására  a  Dr.  Táborosi  és
Társa Bt.-vel kötött feladat-ellátási szerződés módosítására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Pálfalviné Dr. Táborosi Éva háziorvos

14. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Óvoda  2020/2021.  nevelési  évről  szóló  éves
beszámoló jóváhagyására
Előadó: az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda intézményigazgatója
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15. Javaslat  a  Bölcsődék  Igazgatósága  Dunaújváros  intézmény  2022.  évi  nyári
nyitvatartási rendjének meghatározására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Varga Anna Éva, a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros

igazgatója

16. Javaslat  a  Koroknai  Medical  Kft.-vel  fennálló  haszonkölcsön  szerződés
megszüntetésére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

17. Javaslat  a  gyermekek  átmeneti  otthona  kötelező  önkormányzati  feladat
ellátására megkötött feladatellátási szolgáltatási szerződés módosítására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke

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

18. Javaslat az Euroshow Kft.-vel  megbízási szerződés megkötésére
(Az előterjesztés előkészítés alatt áll.)
Előadó: az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke

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

Meghívott: Pető Zsolt, az  Euroshow Kft. ügyvezető igazgatója

19. Javaslat  az  Adventi  ünnepkörhöz  kapcsolódó  feladatok  elvégzéséhez
szükséges forrás átcsoportosítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

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

20. Javaslat a Petőfi Sándor u. 1. sz. alatti orvosi rendelő felújításához szükséges
kiviteli tervek elkészítésére
(Az előterjesztés előkészítés alatt áll.)
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Horváth Anita, a DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.

vezérigazgatója

21. Javaslat Dunaújváros területén járda felújításának, zúzottkő burkolatú utak és
parkolók  karbantartásának,  valamint  forgalomkorlátozó  oszlopok
kihelyezésének munkálataira
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

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

22. Javaslat  DMJV  közigazgatási  területén  végzett  közfeladatok  ellátására
vonatkozó  szolgáltatási  keretszerződés  5.  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
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23. Javaslat  új  szálloda  létesítéséről  hozott  705/2021.  (VI.24.)  határozat  újbóli
módosítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Horváth Anita, a DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.

vezérigazgatója

24. Javaslat műszaki üzemeltetési szerződés módosítására az Október 23. téren
lévő játszótér és sportpálya vonatkozásában
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

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

Meghívott: Pataki Gergely, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
régiótitkára

25. Javaslat környezeti vizsgálat készítésével kapcsolatos döntés meghozatalára a
Kisapostagtól átkerült terület rendezési terv módosításával kapcsolatban
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Vass Jenő, a Hamburger Hungária Kft. igazgatási és szolgáltatási

vezetője

26. Javaslat a Felső Duna-parthoz kapcsolódó lépcsők és a Weiner Tibor körútról
az Aranyvölgyi útra vezető lépcső elnevezésére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

27. Javaslat  a  dunaújvárosi  717  helyrajzi  szám  alatt  nyilvántartott,  kivett  lőtér
megnevezésű ingatlan hasznosítására vonatkozó pályázat értékelésére
(Az előterjesztés előkészítés alatt áll.)
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

28. Javaslat  a  dunaújvárosi  144/1/D/12  és  69/2/G/13  helyrajzi  számon
nyilvántartott, lakás megnevezésű ingatlanok elidegenítésére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

29. Javaslat a dunaújvárosi 2976/52 helyrajzi számon nyilvántartott, belterületen az
Északi ipari parkban található terület hasznosítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

30. Javaslat a dunaújvárosi 2976/55 helyrajzi számon nyilvántartott, belterületen az
Északi ipari parkban található terület hasznosítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

31. Javaslat a dunaújvárosi 2976/56 helyrajzi számon nyilvántartott, belterületen az
Északi ipari parkban található terület hasznosítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
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32. Javaslat a dunaújvárosi 2976/57 helyrajzi számon nyilvántartott, belterületen az
Északi ipari parkban található terület hasznosítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

33. Javaslat  a  dunaújvárosi  3371/9  helyrajzi  számon  felvett  1446  m2  területű,
„kivett  gazdasági  épület,  büfé  és  udvar”  megnevezésű  ingatlan  (volt  komp
kikötő) pályázat útján történő értékesítésére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

34. Javaslat köztemetési szolgáltatás nyújtására vonatkozó pályázat nyertesének
kiválasztására 
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

35. Javaslat a 878/2021. (X.21.) közgyűlési határozat módosítására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

36. Javaslat  az  Útkeresés  Segítő  Szolgálatnak  önkormányzati  tulajdonú
szakemberlakás bérlőkijelölési jog biztosítására
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

37. Javaslat  a  Magyar  Innováció  és  Hatékonyság  Nonprofit  Kft.-vel  a  Virtuális
Erőmű Program működtetőjével megállapodás megkötésére
Előadó: a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság elnöke

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

38. Javaslat  a  Belső  Ellenőrzési  Osztály  2022-2025.  évre  szóló  stratégiai  belső
ellenőrzési  tervének,  valamint  a  2022.  évi  éves  belső  ellenőrzési  tervnek  a
jóváhagyására
Előadó: Dr. Molnár Attila jegyző

Dunaújváros, 2021. november 12.

                                                                                           Pintér Tamás s.k. 
                                                                                             polgármester
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