
1

                  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. február 16-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 Sportjáért” 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 Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési
tervének elfogadására
Előadó: a polgármester
Meghívott: Bata János könyvvizsgáló
                   Haraszti Julianna, a KIÉT elnöke
                   Ságiné Schilling Judit szakszervezeti titkár

4. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2017.  évi
költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló  rendeletének
megalkotására
Előadó: a polgármester
Meghívott: Bata János könyvvizsgáló
                   Haraszti Julianna, a KIÉT elnöke
                   Ságiné Schilling Judit szakszervezeti titkár

5. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2016.  évi
költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló  3/2016.  (II.19.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: a polgármester
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6. Javaslat a partnerségi egyeztetésről szóló rendelet elfogadására (az előterjesztés
hétfőn 16,00 óráig kerül a képviselői postafiókokba)
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

7. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének a távhőszolgáltatásról, a
lakossági távhőszolgáltatás díjalkalmazásának feltételeiről szóló 20/2012. (IV.13.)
önkormányzati rendelete módosítására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

8. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  „a
szociális  rászorultságtól  függő  pénzbeli  és  természetben  nyújtott  szociális
ellátásokról” szóló 35/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete módosítására
Előadó: a polgármester

9. Javaslat a TOP-6.6.1-16 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése c.
pályázaton való indulásra
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
Meghívott: Mádai Balázs, a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezető igazgatója

10. Javaslat  a  TOP-6.1.4-16  Társadalmi  és  környezeti  szempontból  fenntartható
turizmusfejlesztés c. pályázaton való indulásra
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Mádai Balázs, a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezető igazgatója

11. Javaslat  a  Fejér  Megyei  Területfejlesztési  Konzultációs  Fórum  működési
költségeinek elfogadására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke

12. Javaslat az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció Dunaújváros és
környékével kapcsolatos módosítására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

13. Javaslat  a  Településképi  Arculati  Kézikönyv  elkészítésének  és  az  ezzel
kapcsolatos településrendezési eszközök módosításának elindítására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
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14. Javaslat  a Szociális szakosított  ellátását  és a gyermekek átmeneti  gondozását
szolgáló  önkormányzati  intézmények  fejlesztése,  felújítása  címmel  nyert
támogatás kivitelezési munkák elvégzésére irányuló szerződés megkötésére
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
Meghívott: Kissné Fekete Éva az Útkeresés Segítő Szolgálat intézmény-

  vezetője
                       Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 

15. Javaslat  a  KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16  „Csatlakoztatási  konstrukció  az
önkormányzati  ASP rendszer  országos  kiterjesztéséhez”  című  pályázaton  való
részvételre
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

16. Javaslat  „Irodatechnikai  berendezések,  valamint  kapcsolódó  informatikai
rendszerek bérlése teljes körű üzemeltetési szolgáltatással” tárgyú közbeszerzési
eljárás  ajánlattételi  felhívás  és  közbeszerzési  dokumentumok  elfogadására,  az
eljárás megindítására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke

17. Javaslat  Kossuth  L.  utca  páros  oldalán  új  parkolók  miatt  közvilágítási  hálózat
áthelyezésének megtervezésére
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: Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója

18. Javaslat Dunaújváros területén öt helyszínen parkolók tervezésére
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: Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója

19. Javaslat Dunaújváros területén lévő forgalomirányító berendezések üzemeltetési
munkáinak ellátására
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
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20. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén található piacon
lévő  nyilvános  illemhely  portálszerkezetének  felújítási  munkáira  irányuló
vállalkozási szerződés megkötésére
Előadó: a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
Meghívott: Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója

21. Javaslat  az  Intercisa  Múzeum  2016.  évi  beszámolójának  és  2017.  évi
munkatervének jóváhagyására
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
Meghívott: Farkas Lajos, az Intercisa Múzeum igazgatója 

22. Javaslat az Intercisa Múzeum búvárrégészetre vonatkozó, előirányzat-növeléssel
járó kérelmének elbírálására
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
Meghívott: Farkas Lajos, az Intercisa Múzeum igazgatója 

23. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Gazdasági  Ellátó  Szervezet  Szervezeti  és  Működési
Szabályzatának módosítására
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Farkasné Vörös Magdolna, a GESZ igazgatója

24. Javaslat  hatósági  szerződés  megkötésére  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatallal  a
Makk Marci Bölcsődében feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Dobráné Szabó Márta, a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros

   intézmény igazgatója

25. Javaslat a József Attila Könyvtárban végzett szakértői ellenőrzés megállapításai
alapján szükséges intézkedésekre, az EFOP-4.1.8-16 pályázaton való részvételre
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
Meghívott: Tóth Éva, a József Attila Könyvtár igazgatója

26. Javaslat a gyermekek átmeneti otthona kötelező önkormányzati feladat ellátására
megkötött feladatellátási szolgáltatási szerződés módosítására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Báló Otília, a Fészek Gyermekvédő Egyesület igazgatója
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27. Javaslat  a  Dunaújvárosi  SZC  Bánki  Donát  Gimnáziuma  és  Szakgimnáziuma
diákjai berlini zenei rendezvényen való részvételének támogatására
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Müller Attila, a Bánki Donát Alapítvány kuratóriumi elnöke

28. Javaslat a 2017. évi „Fejér Megyei Diáknapok” c. rendezvény támogatására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Juhász Zsófia, a Fejér Megyei Művelődési Központ igazgatója

29. Javaslat  civil  pályázati  felhívások  2017.  évi  közzétételi  számának
meghatározására
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
              a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
              a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

30. Javaslat  a  15.  számú  fogorvosi  körzet  ellátása  érdekében  feladatellátási
előszerződés és végleges feladatellátási szerződés megkötésére
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Dr. Székely Károly fogorvos
                   Dr. Székely Krisztina fogorvos

31. Javaslat  az  5.  számú  felnőtt  háziorvosi  körzet  ápolói  feladatainak  ellátása
érdekében  Szűcsné  Kiss  Katalin  ápolóval  kötött  megbízási  szerződés
megszüntetésére
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Szűcsné Kiss Katalin körzeti ápoló

32. Javaslat médiamegfigyelés szolgáltatás költségvetési fedezetének biztosítására és
a szolgáltatás megrendeléséről döntés hozatalára (az előterjesztés hétfőn 16,00
óráig kerül a képviselői postafiókokba)
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke

33. Javaslat a Modern Media Group Zrt.-vel hirdetési keretszerződés kötésére
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Dr. Keresztesi Péter, a Modern Media Group Zrt. vezérigazgatója
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34. Javaslat  a  Dunaújváros  Utánpótlás  Sportjáért  Alapítvánnyal  kötött  támogatási
szerződés módosítására
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 

35. Javaslat  a  Pentelei  Waldorf  Iskola  és a Pentelei  Molnár  János Mentálhigiénés
Általános Iskola és Szakképző Iskola fűtését ellátó kazán javítási munkáira forrás
biztosítására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
Meghívott: Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója

36. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Tornacsarnokban  üzemelő  fűtőventilátor  javításával
kapcsolatos döntések meghozatalára
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke

37. Javaslat  Dunanett  Dunaújvárosi  Regionális  Köztisztasági  és  Hulladékkezelő
Szolgáltató Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatának elfogadására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Ferencz Kornél, a DUNANETT NKft. ügyvezető igazgatója 

38. Javaslat a DVCSH Kft. 2015. évi éves beszámolójának megismerésére
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
Meghívott: Dr. Göblyös Béla, a DVCSH Kft. ügyvezető igazgatója

39. Javaslat  az  Energo-Hőterm  Beruházó,  Működtető  Kft.  2015.  évi  és  2014.  évi
beszámolója  tárgyalására,  a  társaságnál  könyvvizsgáló  és  felügyelőbizottsági
tagok jelölésére és jegyzett tőke-saját tőke arányának helyreállítása
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
Meghívott: Busi Éva, az Energo-Hőterm Kft. ügyvezetője

40. Javaslat  az  Energo-Viterm  Beruházó,  Működtető  Kft.  2015.  évi  és  2014.  évi
beszámolója  tárgyalására,  a  társaságnál  könyvvizsgáló  és  felügyelőbizottsági
tagok jelölésére és jegyzett tőke-saját tőke arányának helyreállítása
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
Meghívott: Kozik Árpád, az Energo-Viterm Kft. ügyvezetője
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41. Javaslat Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.-ben levő üzletrész értékesítésének,
valamint  Dunaújváros  víziközműveinek  üzemeltetése  tárgyában  a  Mezőföldi
Regionális  Víziközmű  Kft.-vel  kötött  bérleti-üzemeltetési  szerződés
megszüntetésének a kezdeményezésére
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

42. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  vagyon-  és
felelősségbiztosításával  kapcsolatosan,  az  Euro-Sales  Kft.  javaslata  alapján
történő, vagyonelemek értékének pótlási értékre emelésére és vagyonbiztosítási
szerződés módosításának elfogadására, biztosítási ajánlatok bekérésére
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Bunya László, a Euro-Sales Kft. ügyvezetője

43. Javaslat  a  „Zöld  SZTK”  épületének  a  Magyar  Állam  részére  történő
ajándékozásával kapcsolatos döntések meghozatalára
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztés bizottság elnöke

44. Javaslat a Fejér Megyei Kormányhivatal részére helyiség biztosítására a volt Bánki
Donát Gimnázium és Szakközépiskola épületében
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója
                   Dr. Kovács Péter, a Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási
                   Hivatal hivatalvezetője

45. Javaslat a polgármester szabadságának ütemezésére
Előadó: a polgármester

46. Javaslat közkegyelmi törvény megalkotásának kezdeményezésére
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Dunaújváros, 2017. február 10.

     Cserna Gábor s.k.
      polgármester
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