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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. október 20-án (csütörtök) 9,00 órai kezdettel

nyílt ülést tart, melyre meghívom

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

Napirendek előtt: 

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  Közgyűlésének
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal adóigazgatási feladatokat
ellátó  dolgozók  anyagai  érdekeltségi  rendszeréről  szóló  önkormányzati
rendeletének megalkotására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
                a pénzügyi bizottság elnöke

                    az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

4. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  az
államháztartáson kívüli  forrás átvételéről  és átadásáról  szóló  37/2015.  (XII.18.)
önkormányzati rendelete módosítására
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
                a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

                    az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

5. Javaslat  a  Hamburger  Hungária  Kft.  vételi  ajánlatának  elbírálására  és  az
önkormányzat  gazdálkodásának rendjéről  szóló  15/2015.  (V.22.)  önkormányzati
rendelet módosítására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

                    az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Bencs Attila, a Hamburger Hungária Kft. ügyvezető igazgatója
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6. Javaslat  a  közvetlen  uniós  finanszírozás  (ELENA)  támogatási  projekt
megvalósítására kötendő konzorciumi megállapodásról
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

7. Javaslat  a  TOP-6.8.2-15  kódszámú  „Helyi  foglalkoztatási  együttműködések  a
megyei jogú város területén és várostérségében” tárgyú projekt vonatkozásában
felelős  akkreditált  közbeszerezési  szaktanácsadói  tevékenység  ellátására
vonatkozó árajánlatok bekérésére
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
                a pénzügyi bizottság elnöke

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

8. Javaslat konzorciumi partner bevonására a TOP-6.2.1-15 Családbarát, munkába
állást  segítő  intézmények,  közszolgáltatások fejlesztése c.  felhívásra  benyújtott
nyertes pályázatok megvalósításra érdekében
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
                a pénzügyi bizottság elnöke

                    az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Mádai Balázs, a Vasmű út 41. Irodaház Kft. ügyvezető igazgatója

9. Javaslat  Dunaújváros  Labdarúgó  Sportlétesítmény-fejlesztés  2.  ütemének
előkészítésére irányuló döntések meghozataláról
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

10. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri  Hivatala  adóhatósági
elektronikus ügyintézés bevezetéséhez szükséges többletforrás biztosítására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
                a pénzügyi bizottság elnöke

11. Javaslat a 2016. év május 15. napjával történt állami támogatás módosításának az
önkormányzat költségvetésében történő rendezésére
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
                a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
Meghívott: Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője
                   Bölcskei Anna, az ESZI intézményvezetője
                   Farkasné Vörös Magdolna, a GESZ igazgatója 
                

12. Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben foglalkoztatottak
2017. évi béren kívüli juttatására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke

                    az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
                a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
                a pénzügyi bizottság elnöke
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Meghívott: Dobráné Szabó Márta, a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros
intézmény igazgatója 

                   Bölcskei Anna, az ESZI intézményvezetője 
                       Kissné Fekete Éva, az Útkeresés Segítő Szolgálat

intézményvezetője
                   Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője 
                   Farkas Lajos, az Intercisa Múzeum igazgatója 

                       Kleinné Németh Judit, az Egészségmegőrzési Központ
              intézményvezetője

                   Őze Áron, a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza igazgatója
                   Farkasné Vörös Magdolna, a GESZ igazgatója
                   Tóth Éva, a József Attila Könyvtár Dunaújváros igazgatója

     Hatvaniné Sáfár Erzsébet, a Bölcsődei Dolgozók Szakszervezetének
     képviselője

                   Tóthné Héger Katalin, a Független Egészségügyi Szakszervezet
                   képviselője
                   Faragóné Veress Csilla, a Közművelődési és Közgyűjteményi
                   Dolgozók Szakszervezete képviselője
                   Haraszi Julianna, a Pedagógusok Szakszervezetének képviselője
                   Hevér Rudolfné, a Színházi Dolgozók Szakszervezetének 

képviselője
                   Kósa Csilla, a Szociális Terülten Dolgozók Szakszervezete
 képviselője
                   Takács Gabriella, az Útkeresés Segítő Szolgálat Közalkalmazotti 
                   Tanács vezetője
                   Bükki-Major Melinda, az MKKSZ Útkeresés Alapszervezet titkára 

13. Javaslat a Jószolgálati Otthon Közalapítvánnyal megkötött támogatási szerződés
módosítására
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

Meghívott: Nics Éva, a Jószolgálati Otthon Közalapítvány kuratórium elnöke

14. Javaslat a „Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén élő lakosainak
háziorvosi és gyermekorvosi ügyelet, valamint a településen a felnőtt és gyermek
ambuláns,  illetve  lakóhelyen  történő  orvosi  ügyelet  „központi  telephelyen”  való
teljes  körű  ellátása  feladat-ellátási  szolgáltatási  szerződés  keretében”  tárgyú
közbeszerzési  eljárás  megindítására  vagy  másik  ajánlatkérővel  való
szerződéskötésre és az eljárások eredményes lefolytatásáig szükséges döntések
meghozatalára
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
                    az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke
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Meghívott: Bujtor Dávid, az ÉSZ-KER Kft. közbeszerzési tanácsadója
  Dr. Mészáros  Lajos,  a  Szent  Pantaleon  Kórház  Rendelőintézet

főigazgatója
                  Dr. Révész Gertrúd ideiglenes bírálóbizottsági tag
                  Dózsáné dr. Sasvári Ildikó, a Fejér Megyei Kormányhivatal 
                  Dunaújvárosi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály vezetője

15. Javaslat  a  14.  számú  fogorvosi  körzet  ellátásra  érdekében  dr.  Krizsán  Gábor
fogorvossal kötött feladatellátási szerződés módosítására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke

                    az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Dr. Krizsán Gábor fogorvos

16. Javaslat  a  Bartók Kamaraszínház és Művészetek Házával  megkötött  fenntartói
megállapodás módosítására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

                    az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
Meghívott: Őze Áron, a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza igazgatója

17. Javaslat  a  Sándor  Frigyes  szobor  felállításának  utólagos  engedélyezésére  és
támogatására
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
                a pénzügyi bizottság elnöke
                a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

18. Javaslat a „Dunaújváros Közéleti Hetilapja” c. folyóirat alapítói- és kiadói jogainak
rendezésére
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
                az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke

19. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  közterületén  működtetett  térfigyelő
kamerarendszer 2016-2017. évi fejlesztésére
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
                a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
                az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
                a közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága elnöke

                    a pénzügyi bizottság elnöke                    
Meghívott: Ostváth  Péter,  rendőr  őrnagy,  a  Dunaújvárosi  Rendőrkapitányság

bűnmegelőzési alosztályvezetője

20. Javaslat a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat telephelyén a házi melegvíz-előállító
rendszer felújítására
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 
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21. Javaslat  a  2016.  évi  víziközmű  vagyonbérleti  díj  meghatározására  és  a  víz-
csatorna közműrendszeren a vagyonbérleti díj terhére elvégzendő rekonstrukciós
munkákkal összefüggő szerződések elfogadására
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
                  Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 

22. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Szennyvíztisztító  Szolgáltató  Kft.  2016.  évi  felújítási
javaslatának és az ezzel  összefüggő teljes körű lebonyolítási  szerződésnek az
elfogadására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
                az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
                a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
                a pénzügyi bizottság elnöke
Meghívott: Lángi Gábor, a DSZSZ Kft. ügyvezető igazgatója

23. Javaslat Dunaújváros közvilágítási berendezéseinek villamos energia ellátására
Előadó: a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
                az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
                a pénzügyi bizottság elnöke  
                az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke                  
                

24. Javaslat  „Vállalkozási  szerződés  keretében  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  részére  a  Dunaújvárosi  Városi  Televízió  archívumának  (1985-
2004)  digitalizálásával  kapcsolatos  tevékenységek  ellátása”  tárgyában
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
                az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke

                    az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke

25. Javaslat  az  önkormányzat  hivatalos  internetes  honlapja  (dunaujvaros.hu)
üzemeltetésére  kiírt  hirdetmény  nélküli  nyílt  közbeszerzési  eljárás  nyertes
pályázatának megállapítására
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

26. Javaslat  az  autóbusszal  végzett  menetrend  szerinti  személyszállítási
közszolgáltatás  ellátására  megkötött  közszolgáltatási  szerződés  módosításával
kapcsolatosan
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
                az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
                a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
Meghívott: Erős István, a KNYKK Zrt. megyei helyi személyszállítási üzletág
                   vezetője
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27. Javaslat  a  Dunaújvárosi  sportszervezetekkel  kötött  kölcsönszerződés
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: Vígh György, a DPASE elnöke
                   Mátyás Gábor, a Dunaferr SE elnöke

28. Javaslat Kovács Zsófiával 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: Kovács Zsófia tornász

29. Javaslat a Fejér Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata részére helyiség
biztosítására  vonatkozó  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének
455/2012. (XI.15.) határozatának módosítására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

30. Javaslat  Mészáros  Lászlóné  által  önkormányzati  tulajdonba  adott  lakás
helyreállítási munkálatainak végrehajtására (Dunaújváros, Szórád M. út 2. IV. 1.,
151/4/A/17 hrsz.)
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
                a pénzügyi bizottság elnöke
                a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
Meghívott: Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 

31. Javaslat a volt II. számú orvosi rendelő (Dunaújváros, Szórád M. út 39. 36/4 hrsz.)
megvásárlására vonatkozó végleges adásvételi szerződés megkötésére
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
                a pénzügyi bizottság elnöke

                    az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Dr. Lénárt Ferenc ügyvéd
                   Rabovszky György, a K-Klinika Kft. ügyvezetője

32. Javaslat a dunaújvárosi 664 hrsz-on nyilvántartott, természetben a Baracsi út 47.
szám alatt található kivett lakóház, udvar, gazdasági épület elnevezésű ingatlan
megvásárlására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
                a pénzügyi bizottság elnöke

                    az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
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33. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  2010-2014.  évekre
vonatkozó gazdasági programjának elfogadására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
            a pénzügyi bizottság elnöke

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
                  a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
                  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
                  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke

34. Javaslat  az  önkormányzat  2016.  évi  költségvetési  rendeletének  egyes
előirányzatainak  átcsoportosítására  polgármesteri  hivatal  épületében  történt
hálózatfejlesztés költségeinek rendezése érdekében
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
                a pénzügyi bizottság elnöke

35. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  Közbiztonsági  és
Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága új elnökének, az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi
Bizottság, illetve a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság új képviselő bizottsági
tagjának, valamint  új  közbiztonsági  tanácsnoknak megválasztására,  továbbá az
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottságban történő személycserére
Előadó: a polgármester

36. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági
és Sportbizottsága új nem képviselő bizottsági tagjának megválasztására
Előadó: a polgármester
Meghívott: Petrás Gábor, nem képviselő bizottsági tag, jelölt

Dunaújváros, 2016. október 14.

     Cserna Gábor s.k.
      polgármester
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