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                  DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS                      
POLGÁRMESTERE

                    Dunaújváros, Városháza tér 1.
  (06-25) 544-312

                   E-mail: csernagabor@pmh.dunanet.hu

M E G H Í V Ó

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése
2017. május 18-án (csütörtök) 9,00 órai kezdettel

nyílt ülést tart, melyre meghívom

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

Napirendek előtt: 

A „Dunaújváros Ifjúságáért” díj ünnepélyes átadása
Meghívott: a díjazottak

Javasolt napirendek:

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  az  anyakönyvi  események  engedélyezésének szabályairól,  valamint  a
lebonyolításért fizetendő szolgáltatási díjak mértékéről
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

4.  Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2017.  évi
költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló  6/2017.  (II.17.)
önkormányzati  rendelet  módosítására  és  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Közgyűlésének 232/2017. (IV.21.) és 233/2017. (IV.21.) határozatai kiigazítására
Előadó: a polgármester

5. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  az
egészségügyi  alapellátás  körzeteinek  megállapításáról  és  kialakításáról  szóló
…/2017.  (……) önkormányzati  rendelete megalkotására,  valamint  a Kisapostag
Község  Önkormányzatával  fogorvosi  alapellátásra  kötendő  megállapodás
jóváhagyására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Dózsáné dr. Sasvári Ildikó járási tiszti főorvos
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6. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Rendőrkapitányság  vezetőjének  Dunaújváros  Megyei
Jogú  Város  2016.  évi  közbiztonsági  helyzetéről  szóló  beszámolójának
elfogadására
Előadó: a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottságának elnöke
Meghívott: Dr. Varga Péter, r. dandártábornok, főkapitány
                   Suszter Tamás, r. alezredes, kapitányságvezető

7. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2017.  I-III.  havi
pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására
Előadó: a polgármester

8. Javaslat  a  Modern  Városok  Program  keretében  az  „élményfürdő  felújítása”
elnevezésű állami beruházás előkészítésével kapcsolatos feladatok a Vasmű u.
41. Irodaház Kft. részére történő átadására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
Meghívott: Mádai Balázs, a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezetője

9. Javaslat  beérkezett  ajánlatok  elbírálására  SECAP készítésére  a  TOP-6.5.1-15
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése c. pályázatok megvalósítása
érdekében
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

10. Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának elindítására
a Baracsi út 30. sz. alatti ingatlanon
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
Meghívott: Horváth Andrea, a BH Duna Kft. ügyvezetője

11. Javaslat  a  „Jedlik  Ányos  Terv”  pályázat  végrehajtására  és  a  vállalkozási
szerződéstervezetre
Előadó: a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke 

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Ungár János, az Emobility Solutions Kft. ügyvezetője

12. Javaslat 249/2017. (IV.21.) közgyűlési határozat visszavonására
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
              az önkormányzat bírálóbizottsága elnöke
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13. Javaslat Dunaújváros, Papírgyári út és a részét képező kisapostagi 061 hrsz.-ú
ingatlan üzemeltetésére és fenntartására megkötendő megállapodásra
Előadó: a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke 

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Hajnal János, a Magyar Közút NZrt. megyei osztályvezetője
                   Nagy Attila Kisapostag Község Önkormányzat Polgármestere

14. Javaslat Dunaújváros, Papírgyári úton a vásártér előtti új kiépítendő zebra és a
Tavasz u. 13-15. mögötti parkoló megvilágításának kivitelezésére
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              

15. Javaslat a Dunaújváros, Tavasz utcai játszótér területén kis csúszda telepítésére
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke 
Meghívott: Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója

16. Javaslat a dunaújvárosi magas partvédelmi rendszer üzemeltetésére vonatkozó
(2017. január – május hónap) megállapodás 1. sz. módosítására
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Tóth Ferenc, a Partvédelmi Vállalat igazgatója 

17. Javaslat  a  Munkásművelődési  Központ  Kht.-val  kötött  Közművelődési
megállapodás felülvizsgálatára, új megállapodás megkötésére
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Kováts Rózsa, az MMK NKft. ügyvezető igazgatója 
         

18. Javaslat a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza rehabilitációs hozzájárulás
befizetése miatti támogatási kérelme elbírálására
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
Meghívott: Őze Áron, a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza igazgatója 

19. Javaslat az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek
Otthonai alapító okiratának és működési engedélyének módosítására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Bölcskei Anna,  az ESZI intézményvezetője 
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20. Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény vezetésére irányuló
pályázat kiírása
Előadó: a polgármester

21. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi gyermekjóléti
és  gyermekvédelmi  feladatainak  ellátásáról  szóló  értékelés,  beszámoló
elfogadására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
Meghívott: Kissné Fekete Éva, az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője
                   Györök Éva, a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros gazdasági 
                   igazgatóhelyettese 

                       Kleinné Németh Judit, az Egészségmegőrzési Központ
                       intézményvezetője 

                   Kiss Dénes, rendőr százados, bűnmegelőzési alosztályvezető 

22. Javaslat a Dunaújvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) megújítására
Előadó: a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottságának elnöke
Meghívott: Kleinné Németh Judit, az Egészségmegőrzési Központ
                   intézményvezetője 
                   Kiss Dénes, rendőr százados, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság
                   bűnmegelőzési alosztályvezetője

23. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Óvodában  gyógypedagógus  és  gyógypedagógiai
asszisztens álláshely engedélyezésére
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
Meghívott: Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője 

24. Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda költségvetési előirányzatának módosítására
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
Meghívott: Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője 

25.  Javaslat  a  Dunaújvárosi  Óvodában  a  2017/2018-as  nevelési  évben  indítandó
csoportok számának meghatározására, átszervezésre
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
Meghívott: Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője 
                  Török Szabolcs, a Székesfehérvári Tankerületi Központ igazgatója
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26. Javaslat a Dunaújvárosi Petőfi Sándor Általános Iskola Gárdonyi Géza Általános
Iskolai Egysége Villejuif Tánciskolai Projekt (2012-2017) támogatására
Előadó: a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottságának elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Dobra László, a Gárdonyi Géza Általános Iskola igazgatója 

27. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Kistérség  Többcélú  Kistérségi  Társulás  megszűnését
követő 2016. évi költségvetési beszámoló elfogadására
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

28. Javaslat a 15. számú felnőtt háziorvosi körzetben található, dr. Ágoston Erzsébet
tulajdonát képező eszközök megvásárlására
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Dr. Ágoston Erzsébet háziorvos 

29. Javaslat a Közművelődési pályázatra érkezett alapítványi kérelmek elbírálására
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
             a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
             a pénzügyi bizottság elnöke

30. Javaslat a Dunaújváros Utánpótlás Sportjáért Alapítvány támogatására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke

                  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Meghívott: Makádi Andrea, a Dunaújváros Utánpótlás Sportjáért Alapítvány
                  elnöke 

31. Javaslat  a  dunaújvárosi  2976/18  helyrajzi  számon  nyilvántartott,  kivett  épület,
udvar  megnevezésű,  természetben  az  Északi  Ipari  Parkban  található  ingatlan
hasznosítására (Kovács Norbert kérelme)
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

32. Javaslat a dunaújvárosi 3331/22 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű,
természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlan, vagy annak egy része
értékesítésére vonatkozó pályázat értékelésére
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

                    a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
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33. Javaslat a Dunamenti Regionális Népfőiskola és az Önkormányzat között fennálló
bérleti szerződés felmondására
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

                  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
Meghívott: Dr. Kántor Károlyné, a Dunamenti Regionális Népfőiskola elnöke 

34. Javaslat  a  134/2012.  (IV.12.)  határozat  rendezvényszervező  munkacsoport
létrehozásáról szóló 4. pontjának hatályon kívül helyezésére
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke

35. Javaslat a Magyar Önkormányzatok Szövetségéből történő kilépésre
Előadó: a polgármester

Dunaújváros, 2017. május 12.

              Cserna Gábor s.k.
               polgármester


	POLGÁRMESTERE
	M E G H Í V Ó
	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése

