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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. október 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. Javaslat támogatói szándéknyilatkozat megtételéről Székesfehérvár Megyei Jogú
Város részére
Előadó: a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottságának elnöke
Meghívott: Dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár Megyei Jogú Város
                   Polgármestere

2. 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

3. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Előadó: a polgármester

4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének …/2017.
(……)  „az  önkormányzat  sporttevékenységgel  kapcsolatos  feladatairól  és
kötelezettségeiről” szóló önkormányzati rendelete megalkotására
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

5. Javaslat a sportlétesítmény bérleti díjának pályázati támogatási rendszeréről szóló
1/2016. (I.22.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke

6. Javaslat  a helyi  népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok
számáról szóló 21/2016. (IX.23.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
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7. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Eredménytérkép  elkészítésére  vonatkozó  vállalkozási
szerződés megkötésére
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
Meghívott: Kapitány Gergely, a K&K Produkció Bt. vezető tisztségviselője

8. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város információs térképének megújításával
kapcsolatos döntés meghozatalára
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
Meghívott: Perényi Ottó, a Stiefel Eurocart Kft. területi igazgatója

9. Javaslat  Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló
Radari Sporttelep telekalakítási eljárás során szükséges döntések meghozatalára
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

10. Javaslat  a  Modern  Városok  Program  keretében  az  „élményfürdő  felújítása”
elnevezésű beruházás kivitelezőjének kiválasztására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
                          

11. Javaslat  az  Élményfürdő  fenntartási  költségei  és  helyi  adó  megfizetéséhez
szükséges forrás biztosítására
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

12. Javaslat  a  dunaújvárosi  664  helyrajzi  számon  nyilvántartott,  természetben  a
Baracsi  utca  47.  szám  alatt  található  kivett  lakóház,  udvar,  gazdasági  épület
elnevezésű ingatlan megvásárlására
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

13. Javaslat a TOP-6.5.1 Petőfi Sándor Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése
c. projektben tervezett beruházás kivitelezőjének kiválasztására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              

14. Javaslat  a  dunaújvárosi  Kézilabda  Akadémia  beruházás  megvalósításával
kapcsolatos döntés meghozatalára, a támogatási szerződés elfogadására
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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
Meghívott: Sági Péter, a DV N Zrt. ügyvezető igazgatója
            

15. 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 bírálóbizottságának elnöke
Meghívott: Vencli Adrienn, a BMSK Zrt. közbeszerzési tanácsadója
                   Sági Péter, a DV N Zrt. ügyvezető igazgatója
              

16. Javaslat a TOP-6.1.5-15 „Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését
szolgáló  közlekedésfejlesztés”  c.  projekt  vonatkozásában  megkötött  Tervezési
Szerződés módosítására (részteljesítési határidők módosítása)
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke

17. 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

18. Javaslat  Rácalmás  településrendezési  eszközeinek  módosításának  előzetes
véleményezésére
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

19. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  Iváncsa  Község
Önkormányzata között kötendő szándéknyilatkozat elfogadására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

20. Javaslat önkormányzati intézmények 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

21. Javaslat Dunaújváros, Lebuki-patak gyalogos átjáró beszakadásának helyreállítási
munkálataira
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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

22. Javaslat Dunaújváros, Dózsa György út Erdei tornapálya felé vezető szakaszán
rézsű beszakadás helyreállítási 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

23. Javaslat  Dunaújváros,  Építők  útja  2.  szám és  Görbe  u.  közötti  járda  felújítási
munkálatára
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

24. Javaslat  Dunaújváros  területén  új  buszváró  pavilonok  telepítési,  buszöblök,
parkolók,  járdák  javítása  és  jelzőtáblák  aktualizálási  munkálataira  kötött
vállalkozási keretszerződés 2. sz. 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

25. Javaslat  a  Sárkány  közben  járda  építés  összevont  engedélyezési  és  kiviteli
tervének készítésére
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

26. Javaslat  a  Szórád Márton út,  Köztársaság út  és  Apáczai  Csere  János út  által
határolt szakaszán további parkolók építéséhez tanulmányterv készítésére
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
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27. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal „A” épületének
és  az  Intercisa  Múzeum  galambmentesítésére  vonatkozó  nyertes  ajánlat
kiválasztására
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

28. Javaslat  „Dunaújváros  villamos  energia  beszerzése  a  2018.  évre”  tárgyú
közbeszerzési  eljárás  ajánlattételi  felhívás  és  közbeszerzési  dokumentumok
elfogadására, az eljárás megindítására
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

29. Javaslat  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  vagyon-  és
felelősségbiztosításával kapcsolatosan, az Euro-Sales Kft. bevonásával bekért és
a CIG Pannónia Biztosító elfogadott ajánlatának és az éves díjának módosítására
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. képviseletében

30. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  738/2016.  (XI.17.)
határozata  figyelembevételével,  az  autóbusszal  végzett  menetrend  szerinti
személyszállítási  közszolgáltatás  megújításának  előkészítésére  vonatkozó
döntések meghozatalára 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              

31. Javaslat a Dunaferr Sportegyesület kérelmének elbírálására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
Meghívott: Mátyás Gábor, a Dunaferr SE ügyvezető elnöke

32. Javaslat  a  Dunamenti  Regionális  Népfőiskola  tartozásának  leírására  és  a
Dunaújváros, Jókai u. 19. szám alatti ingatlan üzemeltetésére
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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33. Javaslat  a  dunaújvárosi  1485/1  és  1485/2  hrsz.-ú,  kivett  beépítetlen  terület
megnevezésű, természetben a Dunaújváros, Temető közben található ingatlanok
értékesítésére vonatkozó pályázat értékelésére
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

34. Javaslat  a  Dunanett  Nkft.  műhelyépülete  egyes  részeinek  helyreállításához
szükséges forrás biztosítására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Ferencz Kornél, a DUNANETT NKft. ügyvezető igazgatója
                   Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója

35. Javaslat a DVG Zrt. vezető tisztségviselője visszahívásáról, újbóli kinevezéséről
szóló 621/2017. (IX.21.) határozat módosítására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
             az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

36. Javaslat a DSZSZ Kft.  2015. évi éves beszámolójával kapcsolatos állásfoglalás
kialakítására, egyben a 239/2016. (IV.21.) határozat hatályon kívül helyezésére
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
Meghívott: Konstantin Mihály, a DSZSZ Kft. ügyvezetője

37. Javaslat a DSZSZ Kft.  2016. évi éves beszámolójával kapcsolatos állásfoglalás
kialakítására, egyben a 373/2017. (V.18.) határozat hatályon kívül helyezésére
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
Meghívott: Konstantin Mihály, a DSZSZ Kft. ügyvezetője

38. Javaslat az önkormányzat jogi érdekeinek érvényesítésére vonatkozó megbízásra
(Energo-Viterm Kft, Energo-Hőterm Kft.)
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

39. Javaslat önkormányzati bérlakások elhalálozott bérlői  és egy kiköltöztetett bérlő
közüzemi díjtartozásának tulajdonosi helytállására a DVCSH Kft. felé
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
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40. Javaslat  az  önkormányzat  fenntartásában  lévő  szociális  és  gyermekjóléti
intézmények költségvetési előirányzatának 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: Kissné Fekete Éva, az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője
                   Bölcskei Anna, az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent 
                   Erzsébet Idősek Otthonai intézményvezetője
                   Varga Anna Éva, a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros igazgatója
                   Farkasné Vörös Magdolna, a GESZ igazgatója 

41. Javaslat  a  Szent  Pantaleon  Kórház-Rendelőintézettel  megkötött  támogatási
szerződés 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
Meghívott: Dr. Mészáros Lajos, a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet
                   főigazgatója

42. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő
Dunaújvárosi  Óvoda  Intézményei  Esélyegyenlőségi  Terve  2017.  évi
módosításának jóváhagyására
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője

                  
43. Javaslat DTV-archívum technikai fogadásának pénzügyi előkészítésére – a József

Attila Könyvtár 2018. évi beruházási előirányzatára
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
Meghívott: Tóth Éva, a József Attila Könyvtár igazgatója

44. Javaslat a József Attila Könyvtár által az EFOP-4.1.8-16 pályázat előkészítésére
fordított összeg visszapótlására
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
Meghívott: Tóth Éva, a József Attila Könyvtár igazgatója

45. Javaslat  a  107/2017.  (II.16.)  határozat  módosítására  és  a  290/2017.  (IV.21.),
valamint a 314/2017. (V.09.) számú határozatok 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
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46. Javaslat újonnan kialakított közterület elnevezésére
Előadó: a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
Meghívott: Borgulya Zoltánné, a Humán-Pszicho 2002 Nonprofit Kft. ügyvezetője
                   Borgulya Zoltán, a Pannon Oktatási Központ igazgatója

47. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Bűnmegelőzési  és  Kábítószerügyi  Egyeztető  Fórum
(DBKEF) ügyrendjének módosítására
Előadó: a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottságának elnöke
Meghívott: Orgovány Zoltán, a DBKEF elnöke 

Dunaújváros, 2017. október 13.

              Cserna Gábor s.k.
               polgármester
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