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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. március 16-án (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  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  az
önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményekről szóló
22/2010. (VI.25.) önkormányzati rendelete módosítására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke

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

Meghívott: Bölcskei Anna, az ESZI intézményvezetője 
                       Kissné Fekete Éva, az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője
                       Györök Éva, a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros gazdasági 
                       igazgatóhelyettese

4. 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 bizottságának elnöke

                  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
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5. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közoktatási
intézményekben  alkalmazandó  napközbeni  ellátás  keretében  biztosított  étkeztetési
térítési díjairól szóló 37/2013. (XI.22.) önkormányzati rendelete módosítására
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke

6. Javaslat  a  Fejér  Megyei  Rendőr-főkapitányság  és  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata között 2016. július 06. napján létrejött megállapodás módosítására
Előadó: a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottságának elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
Meghívott: Dr. Varga Péter rendőr dandártábornok, a Fejér Megyei Rendőr-
                   főkapitányság főkapitánya
                   Suszter Tamás rendőr alezredes, a Dunaújváros Rendőrkapitányság 
                   kapitányságvezetője

7. Javaslat  a  rászoruló  dunaújvárosi  gyermekek  2017.  évi  szünidei  étkeztetésének
biztosítására
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: Farkasné Vörös Magdolna, a GESZ igazgatója 

8. Javaslat  Dunaújváros  Modern  Városok  Programján  belül  az  Aquantis  Wellness-  és
Gyógyászati Központ fejlesztési és üzemeltetési koncepciójának elkészíttetésére
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
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke

9. Javaslat a 100/2017. (II.16.) határozat módosítására
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

                  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
Meghívott: Tóth Éva, a József Attila Könyvtár igazgatója

10. Javaslat  a  2015.  évi  Közművelődési  Érdekeltségnövelő  pályázat  kapcsán  az  MMK
Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kötött haszonkölcsön-szerződés módosítására
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
Meghívott: Kováts Rózsa, az MMK Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető
                   igazgatója
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11. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város temetőjében az 1956. október 23-ai emlékmű
előtti területen lévő sírhelyek áthelyezésére
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke

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

Meghívott: Palkovics Katalin, a Dunaújvárosi Kegyelet Bt. ügyvezetője

12. Javaslat  2017.  április-december  hónapokra  a  közterületi  hulladékgyűjtő  edények  és
kosarak ürítésére vonatkozó vállalkozási keretszerződés megkötésére
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke

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

Meghívott: Ferencz Kornél, a DUNANETT NKft. ügyvezető igazgatója 
                        Bencsik István, a DUNANETT Nkft. igazgatója

13. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén végzett közfeladatok
ellátására  vonatkozó  szolgáltatási  keretszerződés  –  2017.  április-december  hónap  –
megkötésére
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója

14. Javaslat  Dunaújváros  vízellátását  biztosító  új  csápos  kút  engedélyes  tervének
elkészítésére beérkezett árajánlatok értékelésére és a vállalkozási szerződés aláírására
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

15. Javaslat  Dunaújváros,  Venyimi  út,  Aranyvölgyi  út,  Dózsa  György  út  és  Vasmű  út
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

16. Javaslat a Dunaújvárosi Vízi Társulatnak a közcélú vízgazdálkodási feladatok ellátására
vonatkozó önkormányzati hozzájárulás biztosítására
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Megulesz Gabriella, a Dunaújvárosi Vízi Társulat igazgatója
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17. Javaslat a közterületek reklám célú hasznosítási jogának átruházására
    Előadó: a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke

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

18. Javaslat a Rockmaraton Fesztivál megrendezésére és támogatására
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: Varga Zoltán, a Sámántánc Alapítvány kuratóriumi elnöke

19. Javaslat a VIII. Dunaújvárosi Nagy Sportágválasztó c. rendezvény támogatására
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: Pető Zsolt, az Euroshow Kft. ügyvezető igazgatója

20.  Javaslat  a  Bartók  Kamaraszínház  és  Művészetek  Háza  Szervezeti  és  Működési
Szabályzata 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

21. Javaslat az Egészségmegőrzési Központ 2016. évi  tevékenységének értékelésére, az
intézmény beszámolójának elfogadására

    Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
Meghívott: Kleinné Németh Judit az Egészségmegőrzési Központ intézmény-

  vezetője

22. Javaslat  a  3.  számú házi  gyermekorvosi  körzet  ellátására a Sanitatem Kft.-vel  kötött
feladatellátási szerződés módosítására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Dr. Makkai Noémi házi gyermekorvos

23. Javaslat  a  15.  számú  felnőtt  háziorvosi  körzet  ellátására  dr.  Ágoston  Erzsébet
házorvossal kötött feladatellátási szerződés felülvizsgálatára

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

Meghívott: Dr. Ágoston Erzsébet, háziorvos
                  Dózsáné dr. Sasvári Ildikó, a Fejér Megyei Kormányhivatal 
                  Dunaújvárosi Járási Hivatalának népegészségügyi osztályvezetője

24. Javaslat  az  „Egészségkárosodott  emberekért”  Alapítvány  alapító  okiratának
módosítására

    Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
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25. Javaslat a „Nemzeti Ovi-Sport Program”-ban pályázat benyújtására
    Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
                  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
                  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke

Meghívott: Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője 

26. Javaslat  az  Ovi-Foci  pályák  karbantartásához  szükséges  gép  beszerzésére  kérelem
benyújtására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke

27. Javaslat  a  Dunaújváros  és  Környéke  04  Alapítvány  támogatására  infúziós  pumpák
beszerzése céljából

    Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
                  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
                  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke

Meghívott: Kubovics Árpád, a Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány 
                   kuratóriumi elnök

28. Javaslat a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatására a
„Közbiztonsági Rendezvénysorozat” megrendezése céljából

    Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
                  a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottságának elnöke                  
                  a pénzügyi bizottság elnöke
                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Meghívott: Udvardi Sándor, a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért 
                   Közalapítvány kuratóriumi elnök

29. Javaslat  a  Dunaújváros  és  Környéke  Közbiztonságáért  Közalapítvány  támogatására
közbiztonságérzetet növelő eszközök beszerzésének céljából

    Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
                  a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottságának elnöke                  
                  a pénzügyi bizottság elnöke
                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Meghívott: Udvardi Sándor, a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért 
                   Közalapítvány kuratóriumi elnök

30. Javaslat pentelei rendezvények és események támogatására
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: Szabó Tamás, a PERI SE elnöke
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31. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Horvátok  és  Szerbek  Egyesülete  támogatási  kérelmének
elbírálására

    Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
                  a pénzügyi bizottság elnöke
                  a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottságának elnöke
                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Meghívott: Miskolczi László, a Horvátok és Szerbek Egyesülete elnöke
                  Mohainé Csupity Zsófia, a Horvátok és Szerbek Egyesülete titkára

32. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Dózsa  György  Általános  Iskola  Szilágyi  Erzsébet
Tagintézménye diákjai vajdasági kiránduláson való részvételének támogatására
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: Farkas Márta, a „Szilágyi” Alapítvány kuratóriumi elnöke

33. Javaslat az Intercisa Múzeum előirányzatának megemelésére régészeti adatrögzítés, és
információk digitalizálása érdekében

    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
     

34. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata,  valamint  a  Dunaújvárosi
Tankerületi Központ között létrejött vagyonkezelési szerződés megismerésére

    Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
                  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Meghívott: Dr. Deák Mária, a Dunaújvárosi Tankerületi Központ igazgatója

35. Javaslat a 2593-as helyrajzi számú közterület elnevezésére
Előadó: a polgármester

36. Javaslat  a  Középnyugat-magyarországi  Közlekedési  Központ  Zrt.  2016.  évi  helyi
közszolgáltatási  tevékenységére  vonatkozó  beszámoló  megismerésére,  valamint  a
társasági  általános költség és pénzügyi  eredmény megtérítésével  kapcsolatos döntés
meghozatalára
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
Meghívott: Suralik András, a KNYKK Zrt. forgalmi igazgatója
                  Erős István, a KNYKK Zrt. Fejér megyei személyszállítási 
                  üzletágvezető-helyettes

37. Javaslat az MMK Nkft. 2016. évi éves beszámolója elfogadására, valamint a gazdasági
társaság ügyvezető igazgatója és könyvvizsgáló személyének megválasztására
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
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38. Javaslat  a  Nonprofit  Szolgáltatóház  üzemeltetéséhez  szükséges  eszközbeszerzés
megrendelésére
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

39. Javaslat  a  dunaújvárosi  3331/22  hrsz.-ú,  kivett  beépítetlen  terület  megnevezésű,
természetben  az  Északi  Ipari  Parkban  található  ingatlan  vagy  annak  egy  része
értékesítésére vonatkozó pályázat értékelésére
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

40. Javaslat  a  dunaújvárosi  3371/3  helyrajzi  számú  ingatlanon  található  épület  őrzésére
vonatkozó szerződés megkötésére a DVG Zrt.-vel
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

41. Javaslat  a  DVG  Zrt.  tulajdonát  képező,  325/4  hrsz.-ú,  volt  Juharos  étterem
megvásárlására és az ingatlan DVG Zrt. részére történő bérbeadására
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

42. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Dunaújváros Megyei
Jogú  Város  Önkormányzata  és  az  önkormányzat  által  fenntartott  intézmények
munkavállalóinak lakáscélú munkáltatói támogatására
Előadó: a polgármester

   
43. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési terve

elfogadására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

                  a bírálóbizottság elnöke

44. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere cafetéria-juttatására
    Előadó: a jegyző

Dunaújváros, 2017. március 10.

     Cserna Gábor s.k.
      polgármester
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