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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. június 27-én (kedd) 9,00 órai kezdettel
rendkívül nyílt ülést tart, melyre meghívom

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

Javasolt napirendek:

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

2. Javaslat  a  GINOP  –  7.1.6-16  számú  római  LIMES  helyszínek  fejlesztésére
vonatkozó pályázat benyújtásával kapcsolatos döntések meghozatalára
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

                   a pénzügyi bizottság elnöke
                   az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke

3. Javaslat elektromos töltőállomásról szóló döntés meghozatalára
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
             a pénzügyi bizottság elnöke
             a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke

4. Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának elindítására
Dunaújváros külterületén napelemes kiserőmű elhelyezése céljából
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
Meghívott: Gyarmati Andrásné, kérelmező

5. Javaslat az Oktatási Hivatal, a Dunaújvárosi Óvoda, valamint Dunaújváros Megyei
Jogú  Város  Önkormányzata  között  létrejövő  együttműködési  megállapodás
jóváhagyására
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda vezetője

6. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Bűnmegelőzési  és  Kábítószerügyi  Egyeztető  Fórum
(DBKEF) ügyrendjének elfogadására és elnökének megválasztására
Előadó: a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottságának elnöke
Meghívott: Orgovány Zoltán, nyugalmazott rendőr alezredes
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7. Javaslat Dunaújváros, Pajtás utcai parkoló bővítési és felújítási munkálataira
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 Zrt. elnök-vezérigazgatója 

8. 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 

9. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Partvédelmi  Vállat  működési  költségei  biztosítására
vonatkozó (2017. június – december hónap) megállapodás 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 

10. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Magyar úton lévő (Százlábú híd) támfal
felújítási munkálataira
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 

11. Javaslat csónakházi stégek/úszóművek felújítási munkálataira
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 

12. Javaslat a DVG Zrt.-vel kötött szerződésekben szereplő határidő módosítására
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 

13. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési
terve 2. számú módosítására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke
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14. Javaslat a szennyvíztisztító telep felújítási munkálatainak tárgyában közbeszerzési
eljárás indítására
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 önkormányzat bírálóbizottságának elnöke

15. Javaslat  a  szennyvíztisztító  telep  felújítási  munkálatainak  tárgyában  induló
közbeszerzési  eljárás  során  a  műszaki  ellenőri  tevékenység  ellátásának
biztosítására
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 önkormányzat bírálóbizottságának elnöke

16. Javaslat a „Vállalkozási szerződés keretében Dunaújváros közigazgatási területén
lévő  közvilágítási  hálózat  aktív  elemeinek  –  fényforrások  és  lámpatestek
tartozékaikkal  együtt  történő  –  működtetése,  Dunaújváros  dísz-  és  térvilágítási
lámpatestek javítása,  karbantartása” tárgyú közbeszerzési  eljárás eredményének
megállapítására
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 önkormányzat bírálóbizottságának elnöke

17. Javaslat  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  vagyon-  és
felelősségbiztosításával  kapcsolatosan,  az  Euro-Sales  Kft.  bevonásával  bekért
biztosító társaságok ajánlatainak értékelésére, és a legjobb ajánlat elfogadására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
Meghívott: Punk György, az Euro-Sales Kft. ügyvezetője 

18. Javaslat Dunaferr SE Röplabda Szakosztálya általi (Dózsa György Általános Iskola)
fejlesztés  végrehajtásával  kapcsolatos  tulajdonosi  hozzájárulás  iránti  kérelem
elbírálására    
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              az oktatási, ifjúsági, kulturális és sportbizottság elnöke

19. Javaslat  a  dunaújvárosi  325/4  hrsz.-ú,  volt  Juharos  étterem  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 
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20. Javaslat  a  sportszervezetek  létesítmény  bérleti  díjának  pályázati  úton  történő
támogatására – 2017. augusztus-december
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: Mátyás Gábor, a Dunaferr SE elnöke
                      Kalácska András, a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség elnöke

Szemenyei István, a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia 
Nonprofit Kft. ügyvezetője
Boda Gábor, a Dunaújvárosi Sárkányok Kosárlabda SE elnöke
Móri Imre, a Dunaújvárosi Kohász Labdarúgó Öregfiúk Egyesület
elnöke
Balogh Bertalan, a Dunaújvárosi Egyetem Diák SE elnöke
Baráth Artur, az Újvárosi Hokillák SE elnöke
Varga Gabriella, a Danubius KSE elnöke
Pók Ferenc, a Dunaújvárosi Atlétikai Club elnöke
Erős István, a Titán Sportegyesület elnöke
Oláhné Hingyi Zita, a Duna-Pent Női Kézilabda SE elnöke
Azari Zsolt, a Dunaújvárosi Jégkorong Kft. ügyvezetője
Vígh György, a Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál SE elnöke
Kováts András, a Angels Női Jégkorong SE elnöke

21. Javaslat  a  DKKA-Dunaújvárosi  Kohász  Kézilabda  Akadémia  Nkft.  törzstőke
leszállítására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
Meghívott: Szemenyei István, a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia 

Nonprofit Kft. ügyvezetője

22. Javaslat a DVCSH Kft. 2016. évi éves beszámolójának megismerésére
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

                  a pénzügyi bizottság elnöke
Meghívott: Dr. Göblyös Béla, a DVCSH Kft. ügyvezető igazgatója

23. Javaslat a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. részvényének megvásárlására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

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

24. Javaslat a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. Szervezeti és Működési
Szabályzatának elfogadására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Konstantin Mihály, a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft.
                   ügyvezetője

Dunaújváros, 2017. június 23.
                   Cserna Gábor s.k.

      polgármester
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