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M E G H Í V Ó 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottsága,  
2022. augusztus 17-én (szerda) 08,40 órai kezdettel  

rendkívüli nyílt ülést tart, melyre meghívom 
 

 
Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 2. „C” épület, Közgyűlési terem 
 
Javasolt napirendek: 
 
1.Javaslat a „Médiarendszer üzemeltetése” tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményeként megkötött vállalkozási szerződés módosítására 
 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

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

Előkészítő: Dr. Petánszki Lajos aljegyző 
 Nyáradi Anna településfejlesztési- és üzemeltetési ügyintéző 
Meghívott: Horváth Anita DV N Zrt. vezérigazgató 
 Varga Richárd DS Média Kft., ügyvezető 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 08. 17. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 08. 17. 
közbeszerzési és bíráló bizottsága      2022. 08. 17. 
Az előterjesztés rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése 265/2020. (VII.16.) határozatával döntött a „Médiarendszer 
üzemeltetése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról. A 
vonatkozó szerződés módosítása a vállalkozó DS Média Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft.-nek a Dunaújvárosi hetilap méretváltozására vonatkozó jelzése 
nyomán vált szükségessé. 
 
2.Javaslat a TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00002 „Kandó Kálmán tér 
közlekedésbiztonsági fejlesztése Dunaújvárosban” projekt kivitelezési 
feladatainak ellátásával kapcsolatos döntések meghozatalára 
 
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Szabó Imre főépítészi és pályázati osztályvezető 
 Sipos Réka pályázati koordinációs ügyintéző 
Meghívott: Horváth  Anita  ügyvezető igazgató - Vasmű u.41. Irodaház Kft. 
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Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 08. 17. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 08. 17. 
A napirendi pont rövid tartalma:Az előterjesztés TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00002 
„Kandó Kálmán tér közlekedésbiztonsági fejlesztése Dunaújvárosban” projekt 
kivitelezési feladatainak ellátásával kapcsolatos döntések meghozatalára irányul. 
 
3.Javaslat a TOP-6.9.2.-16-DU1-2018-00001 azonosító számú „Helyi identitás és 
kohézió erősítése Dunaújvárosban” c. projekthez kapcsolódó 
rendezvényszervezési tevékenység biztosítása tárgyú szerződések 
módosításáról 
 
Előadó:        Szabó Imre főépítészi és pályázati osztályvezető 
Előkészítő:  Bozóné Kovács Bettina pályázati koordinációs ügyintéző 
Meghívott:    Horváth Anita ügyvezető Vasmű út 41. Kft. 
Véleményező bizottságok:     
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2022. 08. 17. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés tárgya a TOP-6.9.2-16-DU1-
2018-00001 azonosító számú „Helyi identitás és kohézió erősítése Dunaújvárosban” 
című projekthez kapcsolódó rendezvényszervezési tevékenység biztosítása tárgyú 
szerződés partner intézményeinek bankszámla adatainak változásának és az ehhez 
kapcsolódó 1. számú szerződésmódosítás jóváhagyása. 
 
4.Javaslat a KEHOP-1.2.1-18-2019-00254 „Élhető éghajlatért - helyi 
klímastratégia és szemléletformálás Dunaújvárosban” c. projektben tájékoztató 
kiadványok beszerzése tárgyú szerződés 2. számú módosításáról 
 
Előadó: Szabó Imre főépítészi és pályázati osztályvezető 
Előkészítő: Szabó Imre főépítészi és pályázati osztályvezető 
 Bozóné Kovács Bettina pályázati koordinációs ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 08. 17. 
Az előterjesztés rövid tartalma: Az előterjesztés a KEHOP-1.2.1-18-2019-00254 
„Élhető éghajlatért - helyi klímastratégia és szemléletformálás Dunaújvárosban” c. 
projektben tájékoztató kiadványok beszerzéséhez kapcsolódó, az Om Art Design 
Stúdió Kft. -vel 2020.11.30-án megkötött és 2021.12.16-án módosított 1. számú 
szerződés módosításban vállalt teljesítési határidő újabb módosítására irányul, 
pénzügyi vonatkozása nincs. 
 
 
Dunaújváros, 2022. augusztus 15. 
 
            Tóth Kálmán s.k. 
                                                                                                  a bizottság elnöke 


