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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 21-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  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  „az
olimpiai  részvételi  jogot  szerzett  dunaújvárosi  sportolók  jutalmazásáról”  szóló
…/2017. (……) önkormányzati rendelete megalkotására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
             az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke

4. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzat  2017.  évi
költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló  6/2017.  (II.17.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: a polgármester

5. Javaslat  az  önkormányzat  gazdálkodásának  rendjéről  szóló  15/2015.  (V.22.)
önkormányzati rendelet módosítására és a dunaújvárosi 3331/22 helyrajzi számon
nyilvántartott,  kivett  beépítetlen  terület  megnevezésű  ingatlan  egy  részére,
természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlan hasznosítására (Darusín
Kft. és Sifeko Kft. együttes kérelme)
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
Meghívott: Rauf Norbert, az Innopark Nkft. ügyvezetője
                   Radvánszki Sándor, a Daru-Team Kft. ügyvezetője
                   Sipeki Renátó, a Sifekó Kft. ügyvezetője
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6. Javaslat a 2017. év május 15. 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 
                   Györök Éva, a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros
                   megbízott intézményvezetője
                   Bölcskei Anna, az ESZI intézményvezetője 
                   Farkasné Vörös Magdolna, a GESZ igazgatója 

7. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzat  2017.  évi
költségvetésének I-II. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására
Előadó: a polgármester

8. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  számlavezető
pénzintézetével szerződés meghosszabbítására irányuló döntés meghozatalára
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

9. Javaslat  a  Modern  Városok  Program  keretén  belül  a  „Radari  sporttelep
fejlesztése”  elnevezésű projekt  megvalósítása  érdekében kötendő szerződések
elbírálására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

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

10. Javaslat  a  „Dunaújváros  labdarúgó-sportlétesítmény  fejlesztése  II.  ütem
keretében,  kivitelező  kiválasztása”  tárgyú  feltételes  közbeszerzési  eljárás
megindítására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
              az önkormányzat bírálóbizottsága elnöke
Meghívott: Vencli Adrienn, a BMSK Zrt. közbeszerzési tanácsadója
                   Sági Péter, a DV N Zrt. ügyvezető igazgatója
                          

11. Javaslat  a  GINOP-7.1.6-16  számú  római  LIMES  helyszínek  fejlesztésére
vonatkozó pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

                  a pénzügyi bizottság elnöke

12. Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának elindítására
az Európatanács u. – Ivó u. – Csabagyöngye u. – Barsi D. u. – Táborállás u. által
határolt területén
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
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13. Javaslat a 2016. évi Közművelődési Érdekeltségnövelő pályázat során beszerzett
műszaki eszközök haszonkölcsönbe adására az MMK K. Nonprofit Kft. részére 
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 NKft. ügyvezető igazgatója

14. Javaslat  képviselői  indítvány megtárgyalására  Steora  okos pad kihelyezésének
tárgyában
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke

15. Javaslat a Dunaújváros területén tűzcsapra szerelt ivókutak elhelyezéséről szóló
képviselői indítvány megtárgyalására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
              

16. Javaslat Dunaújváros, Venyimi út, Aranyvölgyi út, Dózsa György út és Vasmű út
felújítására 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 Zrt. elnök-vezérigazgatója

17. Javaslat Dunaújváros területén parkoló építési és járda javítási 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

18. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  közigazgatási  területén  végzett
közfeladatok  ellátására  vonatkozó  szolgáltatási  keretszerződés  –  2017.  április-
december hónap – 3. sz. 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

19. Javaslat az MVM Partner Zrt.-vel kötendő keret-megállapodásról
Előadó: a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
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20. Javaslat a Dunaújvárosban telepítendő 2 db elektromos töltőoszlop telepítéséről
Előadó: a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

21. Javaslat a dunaújvárosi mentőállomás sorompós kapujának kialakítására
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

22. Javaslat  a  víziközmű  rendszerre  vonatkozó  2017.  évben  benyújtandó  Gördülő
fejlesztési  terv  elfogadására  és  a  benyújtáshoz  szükséges  meghatalmazás
megadására
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: a DVCSH Kft. képviselője

23. Javaslat  a  2017.  évi  víziközmű  vagyonbérleti  díj  meghatározására  és  a
vagyonbérleti  díj  terhére  elvégzendő  rekonstrukciós  munkákkal  összefüggő
szerződések elfogadására
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: Nyalka László, a DVCSH Kft. műszaki igazgatója
                   Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója

24. Javaslat a DUNANETT Nonprofit Kft.  által végzett lomtalanítási tevékenységhez
többletforrás 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: Ferencz Kornél, a DUNANETT NKft. ügyvezető igazgatója
                   Bencsik István, a DUNANETT Nkft. igazgatója
       

25. Javaslat  Városüzemeltetés  során  azonnali  intézkedést  igénylő  feladatok
pótlólagos 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: Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója
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26. Javaslat a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza északi oldal tetőszigetelés
felújítási munkáira
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

27. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város költségvetése 5. melléklet 10. sorában
szereplő szociális és gyermekvédelmi feladatok költséghelyen rendelkezésre álló
keretösszeg megemelésére
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke

                  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

28. Javaslat a Magyar Mentőszolgálat Alapítvánnyal hajléktalan ellátás működtetésére
kötendő ellátási szerződés jóváhagyására, az Útkeresés Segítő Szolgálat alapító
okiratának módosítására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

                  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
Meghívott: Pribil Sándor, a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány kuratóriumának

                       elnöke
                   Kissné Fekete Éva, az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője

29. Javaslat  a  Magyar  Mentőszolgálat  Alapítvánnyal  kötendő  haszonkölcsön
szerződés jóváhagyására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

                  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
Meghívott: Pribil Sándor, a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány kuratóriumának

                       elnöke

30. Javaslat a Zalagast Kft.-vel kötött – közétkeztetési feladatok ellátására vonatkozó
– vállalkozói szerződés módosítására
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
              a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
                  az önkormányzat bírálóbizottsága elnöke

Meghívott: Hegedűs Anikó, Kérfalusi Attila – Zalagast Kft. ügyvezetői
                   Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője 
                   Bölcskei Anna, az ESZI intézményvezetője 
                   Farkasné Vörös Magdolna, a GESZ igazgatója 
                   Szilágyiné Németh Sarolta megbízott tankerületi igazgató
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31. Javaslat a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 2016. évi
beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadására
Előadó: a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottságának elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
Meghívott: Udvardi Sándor, a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért 
                   Közalapítvány kuratóriumi elnöke

32. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018.
évi fordulójához való csatlakozásra
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

33. Javaslat a Művész Jazz Klub 2017. évi támogatására
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: Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója

34. Javaslat  a  Dunaferr  Sportegyesületnek  nyújtott  visszatérítendő  támogatás,
valamint  a  Dunaújváros  Pálhalma  Agrospeciál  Sportegyesülettel  kötött
kölcsönszerződés módosítására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Vígh György, a DPASE elnöke
                   Mátyás Gábor, a Dunaferr SE elnöke

35. Javaslat a dunaújvárosi 113/2 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett Hajléktalanok
Átmeneti Otthona megnevezésű, természetben a Dunaújváros, Kenyérgyári út 6.
szám alatt található ingatlan hasznosítására (Szenteczki Norbert kérelme)
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

36. Javaslat  a  dunaújvárosi  52  helyrajzi  számon nyilvántartott,  kivett  óvoda,  udvar
megnevezésű, természetben Dunaújváros, Latinovits Z. utcában található ingatlan
hasznosítására (Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara kérelme) 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

37. Javaslat a dunaújvárosi 776/1 helyrajzi számú, Dunaújváros, Budai Nagy Antal u.
2. szám alatt található ingatlan egy részének megvásárlására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
Meghívott: Ferencz Kornél, a DUNANETT NKft. ügyvezető igazgatója
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38. Javaslat a dunaújvárosi 2976/31 és 2976/45 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett
beépítetlen terület megnevezésű, természetben az Északi Ipari Parkban található
ingatlanok hasznosítására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Rauf Norbert, az Innopark Nkft. ügyvezetője

39. Javaslat a Dunaújváros, Váci Mihály u. 9. szám alatti, 451/31/B/83 hrsz.-ú helyiség
ingyenes használatba adására a Carissa Sportegyesület részére
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Tóth Imre, a Carissa Sportegyesület elnöke

40. Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda Szivárvány Tagóvodája (Dunaújváros, Bóna István
u.  7.)  őrzésére  vonatkozó  szerződés  megkötésére  a  DVG  Dunaújvárosi
Vagyonkezelő 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  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közbeszerzési

Szabályzatának módosítására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              az önkormányzat bírálóbizottsága elnöke

42. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  közbeszerzési
értékhatárt  el  nem  érő  beszerzések  lebonyolításáról  szóló  önkormányzati
szabályzat módosítására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Dunaújváros, 2017. szeptember 15.

              Cserna Gábor s.k.
               polgármester
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