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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
2017. január 19-én (csütörtök) 9,00 órai kezdettel

nyílt ülést tart, melyre meghívom

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

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 építési tilalom elrendelésére a Rácdomb területén 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

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

4. 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

5. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  illetménye,  valamint
költségtérítése összegének megállapítására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
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6. Javaslat  a  humán  ügyekért  felelős  alpolgármester  illetménye,  valamint
költségtérítése összegének megállapítására
Előadó: a polgármester

7. Javaslat  a  gazdasági  és  stratégiai  ügyekért  felelős  alpolgármester  illetménye,
valamint költségtérítése összegének megállapítására
Előadó: a polgármester

8. Javaslat  a  koordinációs  és  városfejlesztési  ügyekért  felelős  alpolgármester
tiszteletdíja, valamint költségtérítése összegének megállapítására
Előadó: a polgármester

9. Javaslat  a  helyi  önkormányzati  képviselők  tiszteletdíjáról,  juttatásairól,
költségtérítéséről szóló 15/2014. (X.27.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: a polgármester

10. 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

11. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének
39/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és
Működési Szabályzata módosítására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

12. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közbeszerzési
Szabályzata  módosítására  (az  előterjesztés  hétfőn,  16,00  óráig  kerül  a
képviselői postafiókokba)
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke

13. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  közbeszerzési
értékhatárt  el  nem  érő  beszerzések  lebonyolításáról  szóló  önkormányzati
szabályzat  módosítására  (az  előterjesztés  hétfőn,  16,00  óráig  kerül  a
képviselői postafiókokba)
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

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

14. Javaslat Vasmű u. 41. Irodaház Kft. Közbeszerzési Szabályzata elfogadására (az
előterjesztés hétfőn, 16,00 óráig kerül a képviselői postafiókokba)
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke
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15. Javaslat  Vasmű  u.  41.  Irodaház  Kft.  közbeszerzési  értékhatárt  el  nem  érő
beszerzések  lebonyolításáról  szóló  szabályzatának  elfogadására  (az
előterjesztés hétfőn, 16,00 óráig kerül a képviselői postafiókokba)
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

                    a pénzügyi bizottság elnöke
Meghívott: Mádai Balázs, a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezetője

16. Javaslat  Vasmű  u.  41.  Irodaház  Kft.  közfeladat  ellátási  szerződésének
módosítására  (az  előterjesztés  hétfőn,  16,00  óráig  kerül  a  képviselői
postafiókokba)
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Mádai Balázs, a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezetője

17. Javaslat  Dunaújváros  Modern  Városok  Programján  belül  a  „Zöld  SZTK”
épületének felújításáról és átalakításáról szóló engedélyezési és kiviteli terveinek
elkészíttetésére
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

18. Javaslat a Modern Városok Program keretében a „Radari sporttelep fejlesztése”
elnevezésű állami beruházás előkészítésével kapcsolatos feladatok a Vasmű u.
41. Irodaház Kft. részére történő átadására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke

                  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke

19. Javaslat  a  Modern  Városok  Program  keretében  a  “Fabó  Éva  Sportuszoda
felújítása” elnevezésű állami beruházás előkészítésével kapcsolatos feladatok a
Vasmű u. 41. Irodaház Kft. részére történő átadására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke

                  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
   
20. Javaslat  TOP-6.3.2-15  „Zöld  város  kialakítása”  pályázat  keretében  a  „Dózsa

Mozicentrum  épületének  felújítása,  építési  engedélyezési  és  kiviteli  terveinek
elkészítése” tárgyában ajánlattételi felhívás kiírására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke

                  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
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21. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Járási  Foglalkoztatási  Paktum  együttműködési
megállapodásának elfogadására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
Meghívott: Dr. Móricz Zoltán ügyvéd, Dr. Móricz Ügyvédi Iroda

22. Javaslat  önkormányzati  tulajdonú bérlakások felújítására vonatkozó vállalkozási
keretszerződés megkötésére
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

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

23. Javaslat a dunaújvárosi magas partvédelmi rendszer üzemeltetésére vonatkozó
(2017. január-május hónap) megállapodás megkötésére
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
Meghívott: Tóth Ferenc, a Partvédelmi Vállalat igazgatója 

24. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő piac dél-
keleti  oldalán  lévő  árusítóhelyeinek  lefedési  munkáira  irányuló  vállalkozási
szerződés megkötésére
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
Meghívott: Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója

25. Javaslat  a  helyi  nemzetiségi  önkormányzatokkal  fennálló  együttműködési
megállapodás 1. sz. módosítására
Előadó: a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága elöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
Meghívott: Markovics Sándor, a DMJV Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
                  Modrzejewska Ewa, a DMJV Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
                  elnöke
                  Hosszú János, a DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
                  Mudra József, a DMJV Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
                  Benkovics Nóra, a DMJV Szerb Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

26. Javaslat a 2016. év október 1. 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 
                   Farkasné Vörös Magdolna, a GESZ igazgatója 
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27. Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény vezetésére irányuló
pályázat kiírására
Előadó: a polgármester

28. Javaslat  a  16.  számú  felnőtt  háziorvosi  körzet  ápolói  feladatainak  ellátása
érdekében Szűr Szilvia ápolóval kötött megbízási szerződés megszüntetésére
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Szűr Szilvia körzeti ápoló 

29.  Javaslat  a  SEPTOX Kórházi  és Egészségügyi  Hulladékokat  Gyűjtő  Szállító  és
Ártalmatlanító Kft.-vel kötött szerződés módosítására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

30. Javaslat a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza rendezői szerződésének
jóváhagyására
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Őze Áron, a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza igazgatója

31. Javaslat a Lokál Extra c. hetilap megjelenését biztosító – a Modern Media Group
Zrt.-vel kötendő – szerződés elfogadására
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: Dr. Keresztesi Péter, a Media Group Zrt. vezérigazgatója

32. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 622/2016. (XI.20.) határozat
módosítására  és  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  a
Hamburger  Hungária  Kft.  között  új  adásvételi  szerződés  megkötésére  a
dunaújvárosi 3664/1 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Bencs Attila, a Hamburger Hungária Kft. ügyvezetője

33. Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyokezelő Zrt. alapító okiratának módosítására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
             a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

34. Javaslat  az  Innopark  Nonprofit  Kft.  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatának
elfogadására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Rauf Norbert, az Innopark Nonprofit Kft. ügyvezetője 
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35. 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

36. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  tulajdonában  álló
gazdasági társaságok 2016. évi éves beszámolójának és 2017. évi üzleti tervének
határidőre történő bekérésére
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

37. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  738/2016.  (XI.17.)
határozata  módosítására,  az  autóbusszal  végzett  menetrend  szerinti
személyszállítási  közszolgáltatás  megújításának  előkészítésére  vonatkozó
megbízás módosításával kapcsolatosan
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
Meghívott: Ekés András, a Mobilissimus Kft. ügyvezetője

38. Javaslat  az  önkormányzat  tulajdonában  álló  üdülők,  DVG  Zrt.  általi
üzemeltetéséből eredő különbözet megtérítésére
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

39. Javaslat a dunaújvárosi 3331/22 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett beépítetlen
terület megnevezésű ingatlan egy részére, természetben az Északi Ipari Parkban
található ingatlan hasznosítására (Daru Team Kft. kérelme)
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
Meghívott: Radvánszki Sándor, a Daru Team Kft. ügyvezetője

40. Javaslat  a  Dunaújváros,  Petőfi  S.  u.  1.  szám  alatti  orvosi  rendelő  földszinti
helyiségeinek  ingyenes  használatba  adására  a  Magyarországi  Református
Egyház részére
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Czere-Ambrus  Mária,  a  MRE Újvárosi  Drogambulancia  intézmény-

vezetője

41. Javaslat intézkedési terv elfogadására az Állami Számvevőszék által végzett „Az
önkormányzatok  többségi  tulajdonában  lévő  gazdasági  társaságok  közfeladat
ellátását érintő gazdálkodási tevékenysége szabályszerűségének ellenőrzéséhez”
kapcsolódó állami számvevőszéki jelentés végrehajtására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
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42. Javaslat  „Irodatechnikai  berendezések,  valamint  kapcsolódó  informatikai
rendszerek bérlése teljes körű üzemeltetési szolgáltatással” tárgyú közbeszerzési
eljárás megindítására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke

43. Javaslat  a  2017.  január  3-ai  lakástűzben  érintett  lakosok  megmentőinek
jutalmazására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

                    a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága elnöke
                    a pénzügyi bizottság elnöke

44. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  Közbiztonsági  és
Társadalmi Kapcsolatok Bizottságában történő személycserére
Előadó: a polgármester

45. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri  Hivatala  2016.  évi
munkájáról szóló beszámoló elfogadására
Előadó: a jegyző

Dunaújváros, 2017. január 13.

     Cserna Gábor s.k.
      polgármester
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