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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. szeptember 5-én (kedd) 9,00 órai kezdettel

rendkívüli nyílt ülést tart, melyre meghívom

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

Javasolt napirendek:
1. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  a

lakások  és  helyiségek  bérletéről  és  a  lakbérekről  szóló  25/2017.  (VI.16.)
önkormányzati rendelete módosítására

    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
2. Javaslat  az  Országos  Területrendezési  Tervről  szóló  2003.  évi  XXVI.  törvény

felülvizsgálata egyeztetési anyagának véleményezésére
    El  őadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

3. Javaslat  a  TOP-6.3.2  Zöld  város  kialakítása  c.  projektben  tervezett  beruházás
kivitelezőjének  kiválasztására  (Az  előterjesztés  hétfőn  16,00  óráig  kerül  a
képviselői postafiókokba)

    El  őadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
                  a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
                  a pénzügyi bizottság elnöke

4. Javaslat a Modern Városok Program keretén belül a „Radari sporttelep fejlesztése”
elnevezésű projekt megvalósítása érdekében a tervezett beruházás kivitelezőjének
kiválasztására  (Az  előterjesztés  hétfőn  16,00  óráig  kerül  a  képviselői
postafiókokba)

    El  őadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
                  a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
                  a pénzügyi bizottság elnöke

5. Javaslat Vasmű u. 41. Irodaház Kft.  közfeladat ellátási szerződésének II.  számú
módosítására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
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Meghívott: Mádai Balázs, a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezetője

6. Javaslat  Vasmű  u.  41.  Irodaház  Kft.  közbeszerzési  szabályzata  I.  számú
módosításának elfogadására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Mádai Balázs, a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezetője

7. Javaslat  Vasmű  u.  41.  Irodaház  Kft.  közbeszerzési  értékhatárt  el  nem  érő
beszerzések lebonyolításáról szóló szabályzata módosításának elfogadására
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
   

8. Javaslat  a  dunaújvárosi  partvédmű  víztelenítő  kútjaiból  kitermelt  víz  szabad-
strandba történő bevezetése kivitelezésének meghosszabbítására, többlet költség
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
    Meghívott: Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt.

9. Javaslat a volt „Zöld Rendelő” épületének (Dunaújváros, Szórád M. út 39.) ingyenes
állami  tulajdonba  adására  vonatkozó  szerződéssel  és  a  támogatói  okirattal
kapcsolatos döntés meghozatalára

    Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
                  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
    Meghívott: Dr. Kovács Péter, a Dunaújvárosi Járási Hivatal vezetője

10. Javaslat  a  DSE  Röplabda  Akadémia  Nkft.  terembérleti  támogatásának
módosítására

    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: Tomanóczy Tibor, a DSE Röplabda Akadémia Nkft. ügyvezetője
                       Rácskai József, az Uniszol Létesítménygazdálkodási Zrt. 
                       vezérigazgatója

11. Javaslat  a  dunaújvárosi  1485/1  és  1485/2  hrsz.-ú,  kivett  beépítetlen  terület
megnevezésű, természetben a Dunaújváros, Temető közben található ingatlanok
együttes hasznosítására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

12. Javaslat  a  dunaújvárosi  2976/31  és  2976/45  hrsz.-ú,  kivett  beépítetlen  terület
megnevezésű,  természetben  Dunaújváros,  Magyar  utca  108-1.  alatt  található
ingatlanok hasznosítására



3

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

13. Javaslat  a  Fejér  Megyei  Pedagógiai  Szakszolgálat  Dunaújvárosi  Tagintézménye
részére ingatlan biztosításáról szóló 354/2017. (V.18.) határozat módosítására és a
Pedagógiai  Szakszolgálat  Dunaújváros,  Bóna  I.  u.  7.  szám  alatti  telephelye
működési feltételei biztosításáról szóló 435/2017. (VI.15.) határozat hatályon kívül
helyezésére
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: Török Szabolcs, a Székesfehérvári Tankerületi Központ igazgatója,
                      Kissné Korsós Ágnes, a Fejér Megyei Pedagógiai 
                      Szakszolgálat Dunaújvárosi Tagintézmény vezetője

14. Javaslat  1  millió  forintos  támogatás  nyújtására  a  „Dunaújvárosiak  Életéért”
Közalapítványnak Pecsét István gyógykezelésére
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
               a pénzügyi bizottság elnöke

15. Javaslat  a  Pálhalmai  Országos  Büntetés-Végrehajtási  Intézet  támogatási
kérelmének elbírálására a szolgálati kutyák versenye megrendezéséhez
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
               a pénzügyi bizottság elnöke

Dunaújváros, 2017. szeptember 1.

                   Cserna Gábor s.k.
      polgármester
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