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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
2016. szeptember 22-én (csütörtök) 9,00 órai kezdettel

nyílt ülést tart, melyre meghívom

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

Napirendek előtt: 

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  14/2002.  (IV.5.)  önkormányzati
rendelete  alapján  az  EHF  Kupa  győztes  DKKA-Dunaújvárosi  Kohász  Kézilabda
Akadémia  Nonprofit  Kft.  sportolói,  sportszakemberei  részére  jutalom  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  a helyi  népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok
számáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

4. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2016.  I-VI.  havi
összesített pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására és egyes
költségvetési tételek módosítására
Előadó: a polgármester

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  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  a
lakások  és  helyiségek  bérletéről  és  a  lakbérekről  szóló  32/2013.  (IX.30.)
önkormányzati rendelete 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

7. Javaslat  az  alapellátási  területi  ellátási  kötelezettségről  szóló  15/2012.  (III.9.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Kleinné Németh Judit, az Egészségmegőrzési Központ

                       intézményvezetője 
                       Dózsáné dr. Sasvári Ildikó járási tiszti főorvos

8. 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

9. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Rendőrkapitányság  részére  szolgálati  kutya
beszerzésének támogatásáról szóló 135/2016. (III.17.) határozata módosítására
Előadó: a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Suszter Tamás rendőr őrnagy, megbízott kapitányságvezető

                       Dr. Varga Péter rendőr dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, 
                       főkapitány

10. Javaslat  a  dunaújvárosi  3.  sz.  Körzeti  Megbízotti  Irodának a Római  városrészi
Nonprofit Szolgáltatóházba történő áthelyezésére
Előadó: a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága
Meghívott: Suszter Tamás rendőr őrnagy, megbízott kapitányságvezető

11. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzat  könyvvizsgálati
tevékenységét ellátó „KMN-AUDIT” Kft.-vel fennálló megbízási szerződése 2016.
szeptember  30.  napjával  történő  megszüntetésére,  2016.  október  1-jétől,  2
ütemben  történő,  új  könyvvizsgálati  tevékenységre  vonatkozó  megbízási
szerződések előkészítésére, illetve megkötésére
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

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

Meghívott: Máté Imre, a „KMN-AUDIT” Kft. ügyvezetője
                         Bata János, a Főnixbata Auditáló Kft. ügyvezetője, könyvvizsgáló

12. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Integrált  Területi  Program
módosításának elfogadásáról
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
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13. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  Dunaújváros  építési
szabályzatáról  és  szabályozási  tervéről  szóló  19/2013.  (V.16.)  önkormányzati
rendelet felülvizsgálatával kapcsolatos javaslatról szóló döntés meghozatalára
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

14. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  Dunaújváros
településrendezési  eszközeinek  módosításának  elindításáról  szóló  346/2016.
(V.19.) határozatának hatályon kívül helyezésére
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

                    a pénzügyi bizottság elnöke

15. Javaslat Dunaújváros Labdarúgó Sportlétesítmény fejlesztésére irányuló döntések
- támogatási szerződés 4. számú módosítása – meghozatalára
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

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

                    pénzügyi bizottság elnöke

16. Javaslat  Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló
ún. „volt vidámparki ingatlanok” telekalakítási eljárás során szükséges döntések
meghozatalára
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

                    a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke

17. Javaslat a „Jedlik Ányos Terv” Elektromos töltőállomás alprogram pályázaton való
részvételre
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

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

18. Javaslat  Baracs  településrendezési  eszközeinek  módosításának  előzetes
véleményezésére
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

19. Javaslat  a  víziközmű  rendszerre  vonatkozó  2016.  évben  benyújtandó  Gördülő
fejlesztési  terv  elfogadására  és  a  benyújtáshoz  szükséges  meghatalmazás
megadására
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: Göblyös Béla, a DVCSH Kft. ügyvezetője
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20. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város temetőjében található 1956. október 23-
ai emlékmű felújítására
Előadó: a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke

                  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 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 a dunaújvárosi magas partvédelmi rendszer üzemeltetésére vonatkozó
2016. évi megállapodás 2. számú módosítására
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: Tóth Ferenc, a Partvédelmi Vállalat igazgatója 

22. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  közigazgatási  területén  végzett
közfeladatok  ellátására  vonatkozó  szolgáltatási  keretszerződés  (2016.  április-
december hónap) 2. számú módosítására
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

23. Javaslat az Innopark Nonprofit Kft. területrendezési költségeinek átvállalására
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: Rauf Norbert, az Innopark Nonprofit Kft. ügyvezetője

24. Javaslat  az  Intercisa  Múzeum  új  Szervezeti  és  Működési  Szabályzata
jóváhagyására
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Farkas Lajos, az Intercisa Múzeum igazgatója 

25. Javaslat az Intercisa Múzeum 7 éves továbbképzési tervének jóváhagyására
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
Meghívott: Farkas Lajos, az Intercisa Múzeum igazgatója 

26. Javaslat  a  Bartók  Kamaraszínház  és  Művészetek  Háza  engedélyezett
létszámának módosítására
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke

                    a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
                    a pénzügyi bizottság elnöke

Meghívott: Őze Áron, a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza igazgatója
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27. Javaslat az MMK Nonprofit Kft. támogatási előirányzata megemelésére
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke

                    a pénzügyi bizottság elnöke
                    a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

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

28. Javaslat a Dunaújvárosi Óvodában logopédus 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 

29. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017.
évi fordulójához való csatlakozásra
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke

                    a pénzügyi bizottság elnöke
                    a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

30. 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
Meghívott: Dr. Perghe Sándor háziorvos 

31. Javaslat a dunaújvárosi 27. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására a „Dr. Nagy
és Társa” Egészségügyi Bt.-vel megkötött feladat-ellátási szerződés módosítására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Dr.  Szabóné  dr.  Nagy  Ilona  háziorvos,  a  „Dr.  Nagy  és  Társa”

Egészségügyi Bt. képviselője
 

32. Javaslat a dr. Fenyvesi Béla orvossal kötött megbízási szerződés módosítására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Dr. Fenyvesi Béla orvos

33. Javaslat a 3. számú fogorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Dr. Dénes Judit fogorvos

34. Javaslat a fogászati alapellátáshoz tartozó fogászati röntgen ellátására Kiss Éva
Irén egyéni vállalkozóval megkötött szerződés módosítására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Kiss Éva Irén egyéni vállalkozó
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35. Javaslat  az  Útkeresés  Segítő  Szolgálat  –  szolgáltatóváltás  miatt  keletkezett  –
többletköltségének finanszírozására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke

                    a pénzügyi bizottság elnöke
                    a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

Meghívott: Kissné Fekete Éva, az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője

36. Javaslat  az  „Összefogás  Dunaújváros  és  Térsége  Fejlesztéséért”  Alapítvány
tulajdonában  lévő  üzletrészre  irányuló  vételi  ajánlatra  vonatkozó  álláspont
kialakítására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
Meghívott: Rohonczi  Sándor,  az  „Összefogás  Dunaújváros  és  Térsége

Fejlesztéséért” Alapítvány kuratóriumi titkára

37. Javaslat a Csigadombi Waldorf Óvoda támfal bontási kérelméről
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
Meghívott: Ladi Éva, a Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány elnöke

38. Javaslat  „Vállalkozási  szerződés  keretében  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  részére  a  Dunaújvárosi  Városi  Televízió  archívumának  (1985-
2004)  digitalizálásával  kapcsolatos  tevékenységek  ellátása”-ra  vonatkozó
ajánlatok bekérésére
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke

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

39. Javaslat  az  önkormányzat  hivatalos  internetes  honlapjának  (dunaujvaros.hu)
üzemeltetésére  vonatkozó  hirdetmény  nélküli  nyílt  közbeszerzési  eljárás
gazdasági szereplőinek kiválasztására, az ajánlattételi felhívás és közbeszerzési
dokumentumok elfogadására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
             a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

                    az Önkormányzat Bírálóbizottságának elnöke 
Meghívott: Bujtor Dávid, az ÉSZ-KER Kft. közbeszerzési tanácsadója

40. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Kistérségi  Turisztikai  Nonprofit  Kft.  Szervezeti  és
Működési Szabályzatának elfogadására
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
Meghívott: Mórocz  Erika,  a  Dunaújvárosi  Kistérségi  Turisztikai  Nonprofit  Kft.

ügyvezetője
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41. Javaslat a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. közfeladat ellátásához
szükséges forrás biztosításáról
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
Meghívott: Mórocz  Erika,  a  Dunaújvárosi  Kistérségi  Turisztikai  Nonprofit  Kft.

ügyvezetője

42. Javaslat  üzemeltetési  szerződés  jóváhagyására  az  önkormányzati  tulajdonba
kerülő Balatonkenese, Alteleki u. 17. szám alatt található üdülővel kapcsolatosan –
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  526/2016.  (VIII.11.)  határozata
alapján
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

43. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  vagyon-  és
felelősségbiztosításával  kapcsolatosan,  az  Euro-Sales  Kft.  bevonásával  bekért
biztosító társaságok ajánlatainak értékelésére, és a legjobb ajánlat elfogadására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

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

Meghívott: Punk György, az Euro-Sales Kft. ügyvezetője

44. Javaslat  a  438/2016.  (VI.16.)  számú  közgyűlési  határozat  hatályon  kívül
helyezésére
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

45. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  a  Vodafone
Magyarország Mobil Távközlési Zrt. között fennálló, a Dunaújváros, Városháza tér
1. szám alatti épületére vonatkozó bérleti szerződés 3. számú módosítására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

46. Javaslat a dunaújvárosi 2976/45 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű,
természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlan értékesítésére vonatkozó
pályázat értékelésére
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

47.  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
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48.  Javaslat  a dunaújvárosi  1445 helyrajzi  számon nyilvántartott,  kivett  beépítetlen
terület megnevezésű, természetben a Petőfi Sándor utca 21. szám alatt található
ingatlan hasznosítására (Kárász Tamás kérelme)
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

49. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  716/2015.  (XII.17.)
határozata módosítására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke

50. Javaslat  a  Dunaújváros  belterület  3321  hrsz.-ú  szántó  megnevezésű  ingatlan
megvásárlásával, kisajátításával kapcsolatos döntés meghozatalára
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke

51. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 439/2016. (VI.16.) határozat
módosításra, és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a B-Trend
Gyártó  és  Szolgáltató  Kft.  között  új  adásvételi  szerződés  megkötésére  a
dunaújvárosi 3658/5 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Vári Sára, a B-Trend Kft. ügyvezetője

52. Javaslat  az  “Ó-PENTELE  UDVARHÁZ”  Kft.  tulajdonát  képező,  1459  hrsz.-ú,
Dunaújváros, Magyar út 33. szám alatti ingatlan megvásárlására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
             a pénzügyi bizottság elnöke

                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

53. Javaslat a DSZSZ Kft. saját tőke – jegyzett tőke arányának helyreállítására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
             a pénzügyi bizottság elnöke
Meghívott: Lángi Gábor, a DSZSZ Kft. ügyvezető igazgatója

54. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Helyi  Választási  Bizottsága  (HVB)
tagjának és póttagjának megválasztására
Előadó: a jegyző, a választási iroda vezetője
Meghívott: Gedainé Dr. Vidovics Regina ügyvéd
                   Dr. Rideg Alexandra ügyvéd (póttag)

55. Javaslat  a  Fejér  megyei  04.  számú  Országgyűlési  Egyéni  Választókerületi
Választási Bizottság (OEVB) póttagjainak megválasztására
Előadó: a jegyző, a választási iroda vezetője
Meghívott: Dr. Borbás Péter ügyvéd (póttag)
                   Dr. Kovács Gyöngyi ügyvéd (póttag)
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56. Javaslat  a  2016.  október  2.  napjára  kitűzött  országos  népszavazás
lebonyolításában résztvevő dunaújvárosi szavazatszámláló bizottságok tagjainak
és póttagjainak megválasztására
Előadó: a jegyző, a választási iroda vezetője

57. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Szociális, Egészségügyi és
Lakásügyi Bizottságában történő személycserére
Előadó: a polgármester

58. Javaslat  a  dunaújvárosi  lakosok  kényszer-betelepítés  elleni  népszavazással
kapcsolatos közérdekű tájékoztatására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke

Dunaújváros, 2016. szeptember 16.

     Cserna Gábor s.k.
      polgármester
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