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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. november 17-én (csütörtök) 9,00 órai kezdettel

nyílt ülést tart, melyre meghívom

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

Napirendek előtt: 

A „Szociális Munkáért - Dunaújváros” 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  Közgyűlésének
elektronikus  úton  teljesíthető  adókötelezettségekről  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
32/2015.  (XI.20.)  építményadóról  szóló  önkormányzati  rendeletének
újraalkotására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
                a pénzügyi bizottság elnöke

                    az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
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5. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének
33/2015.  (XI.20.)  helyi  iparűzési  adóról  szóló  önkormányzati  rendeletének
újraalkotására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

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

6. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének
34/2015.  (XI.20.)  idegenforgalmi  adóról  szóló  önkormányzati  rendeletének
újraalkotására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
                a pénzügyi bizottság elnöke

                    az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
                

7. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2016.  évi
költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló  3/2016.  (II.19.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: a polgármester

8. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a civil
szervezetekkel  való  kapcsolattartásról,  együttműködésről,  valamint  támogatásuk
feltételeiről szóló 16/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete módosítására
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

                az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

9. 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

10. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatánál  könyvvizsgálati
tevékenységre vonatkozó, új megbízási szerződés előkészítésére és megkötésére
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
                a pénzügyi bizottság elnöke
Meghívott: Bata János, a Főnixbata Auditáló Kft. vezető tisztségviselője
                   Máté Imre könyvvizsgáló
                   Győriné Új Mária, az Universal Audit Kft. képviseletében
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11. Javaslat  konzorciumi  partner  bevonására  a  TOP  keretében  meghirdetett
felhívásokra benyújtott pályázatok megvalósítása érdekében
Előadó: gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
                a pénzügyi bizottság elnöke 

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

12. Javaslat  a  TOP-6.8.2-15  kódszámú  „DUNA-MUNKA-TOP”  című  projekt
vonatkozásában  felelős  akkreditált  közbeszerzési  szaktanácsadói  tevékenység
ellátására vonatkozó árajánlatok elbírálására és árajánlatok ismételt bekérésére
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

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

                az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke

13. Javaslat  Dunaújváros  Labdarúgó  Sportlétesítmény-fejlesztés  2.  ütem
támogatására irányuló döntések meghozataláról
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

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

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

14. Javaslat műszaki üzemeltetési szerződés módosítására az Október 23. téren lévő
játszótér és sportpálya vonatkozásában
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: Pataki Gergely, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat régiótitkára

15. Javaslat a Pentelei Monostor Emlékhely tervezésének támogatására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
                a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
                a pénzügyi bizottság elnöke

                    az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
Meghívott: Szabó Tamás, a PERI SE elnöke

16. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  közigazgatási  területén  végzett
közfeladatok  ellátására  vonatkozó  szolgáltatási  keretszerződés  (2016.  április-
december hónap) 4. 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
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17. Javaslat  a  Dunaújváros  északi  lakóterület  csapadékvíz  elvezetés  tervezésére
vonatkozó  árajánlatok  bekérésére  és  a  tervezéshez  szükséges  forrás
biztosítására
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
                

18. Javaslat a KEHOP-2.2.2-15-2015-00044, a Dunaújváros Szennyvíz Agglomeráció
Csatornázása  és  Csatorna  Hálózat  Fejlesztése  elnevezésű  projekt
megvalósítására  vonatkozó  Támogatási  Szerződés  mellékletében  foglalt
Konzorciumi Megállapodás módosítására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
                a pénzügyi bizottság elnöke
                az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

19. Javaslat Dunaújváros területén parkolóhelyek 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

20. Javaslat a 638/2016. (X.20.) közgyűlési határozat módosítására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
                a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
                a pénzügyi bizottság elnöke                    
                a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága elnöke

21. Javaslat Városüzemeltetés során azonnali intézkedést igénylő feladatok pótlólagos
biztosítására
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke                    
                a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
                 

22. Javaslat  a  Bölcsődék  Igazgatósága  Dunaújváros  intézmény  engedélyezett
foglalkoztatotti létszámának emelésére
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
                a pénzügyi bizottság elnöke                    
                a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
Meghívott: Dobráné Szabó Márta, a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros

  intézmény igazgatója 

23. Javaslat  a  Bölcsődék  Igazgatósága  Dunaújváros  intézmény  költségvetési
előirányzatának emelésére nyugdíjazás miatti kettős kifizetés finanszírozására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
                a pénzügyi bizottság elnöke
                a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
Meghívott: Dobráné Szabó Márta, a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros

  intézmény igazgatója 
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24. Javaslat  az  Intercisa  Múzeum  Szervezeti  és  Működési  Szabályzata  1.  számú
módosítására
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 Útkeresés Segítő Szolgálat gyermekjóléti alapellátások körébe tartozó
szakmai egységei  2016.  évi  működésének törvényességi  ellenőrzéséről  készült
megállapítások elfogadására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
Meghívott: Kissné Fekete Éva, az Útkeresés Segítő Szolgálat intézmény-

  vezetője
  

26. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  564/2015.  (XI.12.)
határozatának visszavonására
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
                a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
                az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

27. Javaslat  a  16.  számú  felnőtt  háziorvosi  körzet  ellátása  érdekében  dr.  Perghe
Sándor  háziorvossal  történő  feladatellátási  előszerződés  és  feladatellátási
szerződés megkötésére
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
                az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Dr. Perghe Sándor háziorvos

28. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  521/2016.  (VIII.11.)
határozatának módosítására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke

29. Javaslat az 5. számú felnőtt háziorvosi körzetet ellátó dr. Lőrincz Attila háziorvos
és  a  körzeti  asszisztens,  Szűcsné  Kiss  Katalin  megbízási  szerződésének
módosítására,  továbbá  dr.  Lőrincz  Attilával  feladatellátási  előszerződés  és
végleges feladatellátási szerződés kötésére
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
                az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Dr. Lőrincz Attila háziorvos

30. Javaslat  a  3.  számú  fogorvosi  körzet  ellátása  érdekében  dr.  Dénes  Judit
fogorvossal  kötött  megbízási szerződés módosítására és a Faragó-Kis Mariann
fogászati asszisztenssel kötött megbízási szerződés megszüntetésére
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke

                    az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Dr. Dénes Judit fogorvos
                   Faragó-Kis Mariann fogászati asszisztens
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31. Javaslat a 15. számú fogorvosi körzet egészségügyi szolgáltatójával, a „Székely
és Társai” Fogorvosi Bt.-vel fennálló feladatellátási szerződés megszüntetésére és
új feladatellátási szerződés kötésére
Előadó:    a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
Meghívott: Dr. Székely Károly fogorvos 

32. Javaslat Dunaújváros Labdarúgó Sportlétesítény-fejlesztése kapcsán a szükséges
gázhálózat fejlesztése tárgyában az UNISZOL Zrt.-vel kötendő megállapodásról
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

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

                    a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
Meghívott: Rácskai József, az UNISZOL Zrt. vezérigazgatója

33. Javaslat  az  UNISZOL-Létesítménygazdálkodási  Zrt.  által  a  dunaújvárosi
Jégcsarnok  és  a  dunaújvárosi  sportingatlanokon  javasolt  javítási  és  felújítási
munkálatokkal 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

                    
34. Javaslat  a  sportszervezetek  létesítmény  bérleti  díjának  pályázati  úton  történő

támogatására – 2017. évre 
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:   Vígh György, a Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál SE elnöke
                     Boda Gábor, a Dunaújvárosi Sárkányok Kosárlabda SE elnöke

Mészáros József, a Titán SE elnöke
Varga Gabriella, a Danubius KSE elnöke
Hingyi Zita, a Duna-Pent Női Kézilabda SE elnöke
Balogh Bertalan, a Dunaújvárosi Főiskola Diák SE elnöke
Baráth Artur, az Újvárosi Hokillák SE elnöke
Kováts András, az Angels Női Jégkorong SE elnöke
Mátyás Gábor, a Dunaferr SE elnöke
Pók Ferenc, a Dunaújvárosi Atlétikai Club elnöke
Bachrahty Kornél, a Dunaújvárosi Amerikai Futball SE elnöke
Azari Zsolt, a Dunaújvárosi Jégkorong Kft. ügyvezetője
Kalácska András, a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség elnöke
Labát Sándor, a Dunaújvárosi Kohász Labdarúgó Öregfiúk Egyesület
elnöke



7

35. Javaslat  a  Fabó  Éva  Sportuszoda  üzemeltetésére  szolgáló  eszközök  vételével
összefüggő döntés meghozatalára
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

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

36. Javaslat a dunaújvárosi Kemping területén található és a DVCSH Kft. tulajdonát
képező  víziközmű  beruházás  tulajdonjogának  megvásárlására,  valamint
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 160/2016. (V.29.) határozatának
módosítására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

                    az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
                a pénzügyi bizottság elnöke
Meghívott: Göblyös Béla, a DVCSH Kft. ügyvezetője

37. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  449/2016.  (VI.16.)
határozata végrehajtási idejének módosítására, valamint az autóbusszal végzett
menetrend  szerinti  személyszállítási  közszolgáltatás  ellátásával  kapcsolatos
pályázat kiírás elkészíttetésére vonatkozó megbízás jóváhagyására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

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

38. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  442/2016.  (VI.16.)
határozatával  elrendelt  könyvvizsgálati  jelentés  elfogadására  –  DVCSH  Kft.,
Energo-Hőterm Kft., Energo-Viterm Kft. 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

39. Javaslat a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat feladatai,  és az ahhoz kapcsolódó
eszközök, humán erőforrás, finanszírozás DVG Zrt.-be történő átcsoportosítására,
igazgató választására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

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

Meghívott: Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója

40. Javaslat a Schalbert ház és környékével kapcsolatos döntések meghozatalára
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

                    az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
                a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
Meghívott: Nagy Attila, Kisapostag Község Polgármestere

41. Javaslat  a  dunaújvárosi  730/265  helyrajzi  számon  nyilvántartott,  kivett  építési
terület megnevezésű ingatlan értékesítésére, a 636/2016. (VII.18.) PM határozat
hatályon kívül helyezésére (Hingyi Lászlóné kérelme)
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

                    az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
                a pénzügyi bizottság elnöke
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42. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Horvát  Nemzetiségi  Önkormányzata
2016. évi költségvetése többlet működési támogatási igényének elbírálására
Előadó: a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága elnöke
                a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

                    a pénzügyi bizottság elnöke
Meghívott: Markovics Sándor, DMJV Horvát Nemzetiségi Önkormányzata
                   elnöke

43. Javaslat  a  Megyei  Jogú  Városok  Szövetségének  felhívásához  történő
csatlakozásra
Előadó: a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága elnöke

44. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri  Hivatalában
foglalkoztatottak 2017. évi bérfejlesztésével kapcsolatos döntés meghozatalára
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
                a pénzügyi bizottság elnöke
                a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

45. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közbeszerzési
Szabályzata elfogadására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
                az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke

46. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  közbeszerzési
értékhatárt  el  nem  érő  beszerzések  lebonyolításáról  szóló  önkormányzati
szabályzat elfogadására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
                a pénzügyi bizottság elnöke
                az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

47. Javaslat a 2017. évi eves belső ellenőrzési terv jóváhagyására
Előadó: a jegyző

Dunaújváros, 2016. november 11.

     Cserna Gábor s.k.
      polgármester
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