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M E G H Í V Ó

A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 39/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdésében

biztosított jogommal élve
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése

rendkívüli nyílt ülését

2016. július 18-án (hétfőn) 
9,00 órai kezdettel

összehívom, melyre meghívom és 
megjelenésére feltétlenül számítok

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

Javasolt napirendek:

1. Javaslat a 2016. október 2. napjára kitűzött országos népszavazás lebonyolítása során
a központi költségvetésből nem fedezhető kiadások finanszírozására
Előadó: a jegyző, a helyi választási iroda vezetője

2. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2016.  évi  közbeszerzési
terve 1. számú módosítására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke

3. Javaslat a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételre
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke

4. Javaslat  a  TOP-6.1.5-15  azonosítószámú  „Gazdaságfejlesztést  és  a  munkaerő
mobilitás  ösztönzését  szolgáló  közlekedésfejlesztés”  tárgyú  projekt  vonatkozásában
felelős  akkreditált  közbeszerzési  szaktanácsadói  tevékenység  ellátása  tárgyában
eredmény megállapítására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

a pénzügyi bizottság elnöke
a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke



5. Javaslat  a  világörökségi  helyszínek  fejlesztése  témájú  pályázaton  való  indulással
kapcsolatos döntések meghozatalára
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke

6. Javaslat a világörökségi helyszínek fejlesztése témájú pályázat vonatkozásában felelős
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység ellátására vonatkozó árajánlatok
bekérésére
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

a pénzügyi bizottság elnöke
a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke

7. Javaslat a 2016. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra vonatkozó pályázat
benyújtására, megvalósítására
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke

a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke

Meghívott: Kováts Rózsa, az MMK Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

8. Javaslat  Dunaújváros,  Vásártérre  vezető  járda  és  gyalogátkelőhelyek  kivitelezési
munkáira
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 Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnök-
vezérigazgatója

9. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  által  „Dunaújváros
közigazgatási területén lévő közvilágítási hálózat aktív elemeinek – a fényforrások és a
lámpatestek  tartozékaikkal  együtt  történő  –  működtetésére,  Dunaújváros  dísz-  és
térvilágítási  lámpatestek  javítására,  karbantartására,  folyamatos  üzemének
biztosítására” tárgyában közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására
Előadó: a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke

10. Javaslat a Dunaújváros területén lévő 15 db gyalogátkelők (zebrák) és környezeteinek
megvilágítás kiépítés kivitelezésére
Előadó: a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
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11. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  által  „Dunaújváros
közterületein  rágcsálók  elleni  védekezési  munkák  ellátása”-ra  vonatkozó  ajánlatok
bekérése
Előadó: a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke

12. Javaslat óvodai és iskolai prevenciós előadássorozat finanszírozására
Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
Meghívott: Szabó Attila, az IF 54 Invest Kft. ügyvezetője

13. Javaslat  a  Dózsa  György  Általános  Iskola  diákjai  londoni  tanulmányútjának
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: Bálint Éva, a Dózsa György Általános Iskola szaktanára

14. Javaslat a 16. számú felnőtt háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

15. Javaslat az 5. számú felnőtt háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

16. Javaslat a Dunaújvárosi Vállalkozó Háziorvosok Egyesülete támogatására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke

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

Meghívott: Dr.  Schukkert  Éva  és  Dr.  Révész  Gertrúd,  a  Dunaújvárosi  Vállalkozó
Háziorvosok Egyesülete elnökei

17. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  a  Csepeli  Kajak-Kenu
Egyesület  támogatás  iránti  kérelme  elbírálásáról  szóló  424/2016.  (VI.16.)  határozat
hatályon kívül helyezésére
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

18. Javaslat az önkormányzati üdülők üzemeltetéséhez szükséges eszközök beszerzésére
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

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

Meghívott: Mádai Balázs, a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnök-
vezérigazgatója
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19. Javaslat a Dunaújvárosi Jégtörők Egyesület kölcsön iránti kérelme elbírálására
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: Azari Zsolt, a Dunaújvárosi Jégtörők Egyesület elnöke

20. Javaslat  a  Modern  Városok  Program  végrehajtásában  közreműködő  munkacsoport
létrehozására
Előadó: a polgármester

21. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  Közbiztonsági  és  Társadalmi
Kapcsolatok Bizottsága, valamint az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság új
elnökének  megválasztására,  továbbá  Közbiztonsági  és  Társadalmi  Kapcsolatok
Bizottságából  és  az  Oktatási,  Kulturális,  Ifjúsági  és  Sportbizottságból  képviselő
bizottsági  tag  visszahívására,  valamint  a  Pénzügyi  Bizottságban  történő
személycserére
Előadó: a polgármester

Dunaújváros, 2016. július 15.

                 Cserna Gábor s.k.
                 polgármester
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