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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. december 15-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 „Dunaújváros Egészségügyéért” díj ünnepélyes átadása
Meghívott: a díjazottak

Javasolt napirendek:

1. Javaslat a köznevelési intézmények működtetési kötelezettségeinek a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Dunaújvárosi Tankerülete részére történő átadására
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke

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

2. 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

3. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Előadó: a polgármester

4. Javaslat  képviselői  indítvány  megtárgyalására  a  Modern  Városok  Program
dunaújvárosi végrehajtásával összefüggő adatok nyilvánosságának biztosításáról
szóló rendelet megalkotása tárgyában
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

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
33/2015.  (XI.20.)  helyi  iparűzési  adóról  szóló  önkormányzati  rendeletének
módosítására
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  Közgyűlésének
30/2016.  (XI.18.)  helyi  iparűzési  adóról  szóló  önkormányzati  rendelet  egyes
rendelkezései hatálybalépésének elmaradásáról
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

8. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  az
önkormányzat  gazdálkodásának rendjéről  szóló  15/2015.  (V.22.)  önkormányzati
rendelete módosítására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
             a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
             a pénzügyi bizottság elnöke

9. 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
Meghívott: Mádai  Balázs,  a  DVG  Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zrt.  elnök-

vezérigazgatója

10. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata működtetésében lévő
köznevelési  intézményekben,  valamint  az  Egyesített  Szociális  Intézmény  és
Árpád-házi  Szent  Erzsébet  Idősek  Otthonai  intézményben  közétkeztetési
szolgáltatói  áremelés  elfogadására,  valamint  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  Közgyűlésének  a  közoktatási  intézményekben  alkalmazandó
napközben ellátás keretében biztosított  étkeztetési  térítési  díjról  szóló 37/2013.
(XI.22.) önkormányzati rendelet módosítására
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
                  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
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11. 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 szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

                 
12. 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
    

13. 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                    
             gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
               

14. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri  Hivatalában
foglalkoztatott  közszolgálati  jogviszonyban  álló  köztisztviselők  és  közszolgálati
ügykezelők  jogviszonyának  egyes  kérdéseiről  szóló  7/2013.  (III.01.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

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

16. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzata
részére  2016.  évre  nyújtott  támogatási  összegek  felhasználásáról  szóló
elszámolás elfogadására
Előadó: a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

                  a pénzügyi bizottság elnöke                    
Meghívott: Hosszú János, Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi

Önkormányzata elnöke
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17. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
által  végzett  feladatellátások (közfoglalkoztatás, akkreditált  és OKJ-s képzések)
kapcsán felmerülő költségvetési többlettámogatási igény elbírálására
Előadó: a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Hosszú János, Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi

Önkormányzata elnöke

18. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Integrált  Területi  Program
módosításának elfogadásáról
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

19. Javaslat  a  Fejér  Megyei  Foglalkoztatási  és  Gazdaságfejlesztési  Fórum
együttműködési megállapodásának elfogadására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

                    az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
                a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
                

20. Javaslat  a  TOP-6.8.2-15  kódszámú  „DUNA-MUNKA-TOP”  című  projekt
vonatkozásában  felelős  akkreditált  közbeszerzési  szaktanácsadói  tevékenység
ellátására vonatkozó árajánlatok elbírálására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
                a pénzügyi bizottság elnöke
                az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke

21. Javaslat Dunaújváros Labdarúgó Sportlétesítmény-fejlesztés 2. ütem 1./2 részére
vonatkozó támogatási szerződés elfogadásáról
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

22. Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának elindítására
a kertes mezőgazdasági terülteken
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
                a pénzügyi bizottság elnöke                    

23. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  közigazgatási  területén  végzett
közfeladatok  ellátására  vonatkozó  szolgáltatási  keretszerződés  (2017.  január-
március hónap) megkötésére
Előadó: a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke

                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
             pénzügyi bizottság elnöke                    
             a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
Meghívott: Mádai  Balázs,  a  DVG  Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zrt.  elnök-

vezérigazgatója
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24. Javaslat 2017. január-március hónapokra a közterületi hulladékgyűjtő edények és
kosarak ürítésére vonatkozó vállalkozási keretszerződés megkötésére
Előadó: a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke                    
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Ferencz Kornél, a DUNANETT NKft. ügyvezető igazgatója 
                   Bencsik István, a DUNANETT Nkft. igazgatója

25. Javaslat Dunaújváros közigazgatási területén a földfelszíni patkánylyukak feltöltési
munkáira
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

26. Javaslat  a  Vasmű  út  10.  szám  alatti  dunaújvárosi  orvosi  ügyelet  épületének
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  Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zrt.  elnök-

vezérigazgatója
      

27. Javaslat  a  dunaújvárosi  gyepmesteri  telep  karbantartási  és  javítási  munkáinak
ellátásáról szóló szerződéstervezet véleményezésére
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Mádai  Balázs,  a  DVG  Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zrt.  elnök-

vezérigazgatója
  

28. Javaslat a dunaújvárosi magas partvédelmi rendszer üzemeltetésére vonatkozó
2016. évi megállapodás 3. 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

29. Javaslat Dunaújváros területén buszöböl megerősítési, járda akadálymentesítési
és  útburkolat  vízelvezetési  munkálataira  kötött  vállalkozási  keretszerződés
módosítására
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
Meghívott: Mádai  Balázs,  a  DVG  Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zrt.  elnök-

vezérigazgatója
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30. Javaslat  Dunaújváros  területén  út,  járda  és  lépcső  javítási  munkálataira  kötött
vállalkozási keretszerződés módosítása
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
Meghívott: Mádai  Balázs,  a  DVG  Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zrt.  elnök-

vezérigazgatója

31. Javaslat Dunaújváros területén út, járda és közúti tartozékok javítási munkálataira
kötött vállalkozási keretszerződés módosítására
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
Meghívott: Mádai  Balázs,  a  DVG  Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zrt.  elnök-

vezérigazgatója

32. Javaslat  a  Dózsa  Mozi  előtti  buszmegálló  (Keleti  oldal)  burkolatsüllyedéseinek
javítási munkáira megkötött vállalkozási szerződés 2. számú módosítására
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

33. Javaslat  Dunaújváros  területén  6  db  gyalogátkelőhely  kivitelezési  munkáira
megkötött vállalkozási keretszerződés 1. számú módosítására
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

34. Javaslat Dunaújváros, Kodály Z. (volt Kisdobos és Úttörő) utcai parkoló kivitelezési
munkáira megkötött vállalkozási szerződés 1. számú módosítására
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
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35. Javaslat  Dunaújváros,  Aranyvölgyi  út  –  Köztársaság  út  kereszteződésben
gyalogátkelőhely  engedélyezési  és  kiviteli  tervének  elkésztésére  megkötött
vállalkozási szerződés 1. számú módosítására
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: Molnár Mihály, a Via-Plan Kkt. ügyvezetője

36. Javaslat  a  dunaújvárosi  partvédőmű  víztelenítő  kútjaiból  kitermelt  víz
szabadstrandi öbölbe történő átvezetése tárgyában kötött szerződések 1. számú
módosítására 
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

37. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város közterületén működtetett térfelügyeleti
kamerarendszer 12 db kamera fejlesztésére
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága elnöke
              az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke
Meghívott: Ostváth  Péter,  a  Dunaújvárosi  Rendőrkapitányság  Bűnmegelőzési

alosztályvezetője, rendőr őrnagy

38. Javaslat a Dunaújváros közvilágítási berendezéseinek villamos energia ellátására
tárgyában közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására
Előadó: a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke

39. 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”  tárgyban
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására
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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40. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata,  valamint  a
Dunaújvárosi  Szakképzési  Centrum  között  létrejövő  vagyonkezelési  szerződés
jóváhagyására
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

    Meghívott: Csapó Gábor, a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum főigazgatója      
                

41. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata,  valamint  a
Székesfehérvári  Tankerületi  Központ  között  létrejövő  megállapodás,  valamint
vagyonkezelési szerződés jóváhagyására (az előterjesztés kedden 16,00 óráig
kerül a képviselői postafiókokba)  
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
    Meghívott: Török Szabolcs, a Székesfehévári Tankerületi Központ igazgatója      

42. Javaslat  a  Szent  Ferenc  Jótékonysági  Alapítvány támogatás  iránti  kérelmének
elbírálására
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: Ponevács Attila, a Szent Ferenc Jótékonysági Alapítvány kuratóriumi

elnöke      

43. Javaslat  a  dunaújvárosi  lakosok  közbiztonság  érzetét  növelő  eszközök
beszerzésére  és  felszerelésére  (az  előterjesztés  hétfőn  16,00  óráig  kerül  a
képviselői postafiókokba)
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke             

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Udvardi  Sándor,  a  Dunaújváros  és  Környéke  Közbiztonságáért

Közalapítvány kuratóriumi elnöke      

44. Javaslat  az  Intercisa  Múzeum  előirányzata  megemelésére  vonatkozó  döntés
visszavonására
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

45. Javaslat Farkas Lajos lakásvásárlási támogatásra vonatkozó kérelme 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
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46. Javaslat a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet foglalkoztatotti létszámának
meghatározására és alapító okiratának módosítására 
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: Farkasné Vörös Magdolna, a GESZ igazgatója

47. Javaslat a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet 2016. évi költségvetésének a
módosítására
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
Meghívott: Farkasné Vörös Magdolna, a GESZ igazgatója

48. Javaslat  a  Bölcsődék  Igazgatósága  Dunaújváros  intézmény  2017.  évi  nyári
nyitvatartási rendjének meghatározására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
Meghívott: Dobráné Szabó Márta, a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros

   intézmény igazgatója 

49. Javaslat  a  Bölcsődék  Igazgatósága  Dunaújváros  intézmény  működésének
törvényességi ellenőrzéséről készült megállapítások elfogadására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
Meghívott: Dobráné Szabó Márta, a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros

   intézmény igazgatója 

50. Javaslat az Egészségmegőrzési Központ részére a Martinovics u. 26. szám alatti
épületben – a körzeti megbízott költözése miatt – felszabaduló helyiség használati
jogának biztosítására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
Meghívott: Kleinné Németh Judit, az Egészségmegőrzési Központ

intézményvezetője 

51. Javaslat  a  Kisebbségekért  –  Pro  Minoritate  Alapítvány  XXI.  Csángó  Bál
támogatására irányuló kérelmek elbírálására
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: Tárnok  Mária,  a  Kisebbségekért  –  Pro  Minoritate  Alapítvány

kuratóriumi elnöke
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52. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Zenei  Egyesülettel  és  a  Monarchia  Zeneművészeti
Egyesülettel  kötött  közszolgáltatási  szerződés  megszűnésére  és  a  zenei
programok jövőbeni támogatásával kapcsolatos szándéknyilatkozatra
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: Moravecz  Attila,  a  Szonáta  Zeneművészeti  Alapítvány  kuratóriumi

elnöke
  Konkoly Krisztina, a Zenei Egyesület elnöke
  Schuster Andrea, a Monarchia Zeneművészeti Egyesület elnöke

53. Javaslat a Szonáta Zeneművészeti Alapítvány kérelmének elbírálására
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: Dőr Gabriella, a Sándor Frigyes Zeneiskola igazgatóhelyettese
                  Moravecz Attila, a Szonáta Zeneművészeti Alapítvány kuratóriumi
                  elnöke

54. Javaslat a Modern Művészetért Közalapítvány Birkás István életmű kiállítása és
katalógusa érdekében benyújtott kérelme elbírálására
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: Gyöngyössy  Csaba,  a  Modern  Művészetért  Közalapítvány

kuratóriumi elnöke

55. Javaslat a Fejér Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztályának
önkormányzati rendelet ellenőrzése során tett javaslata elfogadására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

56. Javaslat  az  autóbusszal  végzett  menetrend  szerinti  személyszállítási
közszolgáltatás  ellátására  megkötött  közszolgáltatási  szerződés  módosítására
(„5”-ös jelű járat), valamint Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
2016. évi várható eredményének megismerésére, tarifamódosítás jóváhagyására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

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

Meghívott: Németh Tamás, a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ
Zrt. vezérigazgatója

57. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Kistérségi  Turisztikai  Nonprofit  Kft.  2017.  évi
munkatervének elfogadására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

                  a pénzügyi bizottság elnöke
Meghívott: Mórocz Erika, a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nkft. ügyvezetője



11

58. 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  Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zrt.  elnök-
vezérigazgatója

59. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  14/2002.  (IV.5.)
önkormányzati rendelete alapján a dunaújvárosi sportolók jutalmazására
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

60. Javaslat  az  Uniszol-Létesítménygazdálkodási  Zrt.-vel  kötött  “Megállapodás
ingatlanrészek sportcélú hasznosításáról” módosítására
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: Bachrathy Kornél, a Dunaújvárosi Amerikai Futball SE elnöke 

61. Javaslat a Média Duna Invest Kft. és a Dunaújvárosi Női Kézilabda Közhasznú
Sportegyesület tartozásainak leírására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

                  a pénzügyi bizottság elnöke

62. Javaslat a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. támogatására,
a 733/2016. (XI.17.) közgyűlési határozat módosítására, valamint a Dunaújvárosi
Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. részére pótbefizetés elrendelésére
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

                  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
Meghívott: Szemenyei István, a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nkft.

ügyvezetője 

63. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Kohász  Kézilabda  Akadémia  Nonprofit  Kft.  2017.  évi
támogatásának az önkormányzat költségvetésébe való betervezésére
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: Szemenyei István, a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nkft.

ügyvezetője 
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64. Javaslat  a  DVG  Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zrt.  és  az  önkormányzat  között
fennálló  egyes  megbízási,  vállalkozási  és  üzemeltetési  szerződések
meghosszabbítására, illetve új szerződések megkötésére
Előadó: 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  

65. Javaslat a Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. részére történő tagi kölcsön nyújtása
kérdésben  állásfoglalás  kialakítására,  a  Dunaújvárosi  Víz-,  Csatorna-
Hőszolgáltató Kft. működő- és fizetőképessége biztosítására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke            
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke                
Meghívott: Dr. Göblyös Béla, a DVCSH Kft. ügyvezetője
                   Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója  

66. Javaslat a volt II. számú orvosi rendelő (Dunaújváros, Szórád M. út 39., 36/4 hrsz.)
adásvételi szerződés módosítására és kiegészítésére
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke                
Meghívott: Dr. Lénárt Ferenc ügyvéd

67. Javaslat  Dunaújváros Megyei  Jogú Város Polgármesteri  Hivatala Szervezeti  és
Működési Szabályzatának 4. módosítására
Előadó: a polgármester                

68. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. évi munkatervének
elfogadására
Előadó: a polgármester                

69. Javaslat a 2017. évi éves belső ellenőrzési terv jóváhagyására
Előadó: a jegyző                

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

71. 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                

Dunaújváros, 2016. december 9.

     Cserna Gábor s.k.
      polgármester
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