
1

                  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. november 16-án (csütörtök) 9,00 órai kezdettel

nyílt ülést tart, melyre meghívom

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

Napirendek előtt: 

A „Szociális Munkáért - Dunaújváros” díj ünnepélyes átadása
Meghívott: a díjazott

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
29/2016. (XI.18.) építményadóról szóló önkormányzati rendeletének módosítására
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területén
működő köznevelési intézményekben, valamint az Egyesített Szociális Intézmény
és  Árpád-házi  Szent  Erzsébet  Idősek  Otthonai  intézményben  közétkeztetési
szolgáltatói  áremelés  elfogadására,  valamint  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  Közgyűlésének  a  közoktatási  intézményekben  alkalmazandó
napközbeni ellátás keretében biztosított étkeztetési térítési  díjról  szóló 37/2013.
(XI.22.) önkormányzati rendelet módosítására
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
              a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
Meghívott: Herczeg Csaba, a Zalagast Kft. vezérigazgató helyettese
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                   Bölcskei Anna, az ESZI intézményvezetője 
                   Farkasné Vörös Magdolna, a GESZ igazgatója
                   Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője 

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

6. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2017.  évi
költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására
Előadó: a polgármester

7. Javaslat Dunaújváros Labdarúgó Sportlétesítmény-fejlesztés 2. ütem elnevezésű
beruházás keretén belül a BMSK Zrt.-vel kötendő szerződésekről
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. vezérigazgatója

8. 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
              

9. Javaslat  a  „Dunaújvárosi  fürdő-  és  vízi  sport  centrum  távhő  ellátó  rendszer
módosítására” vonatkozó tervezési program elfogadására, kapcsolódó költségek
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

10. Javaslat  az  MVP  keretében  megvalósuló  víziközmű-hálózat  fejlesztésére
vonatkozó tervezési program elfogadására, kapcsolódó költségek 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
                          

11. Javaslat  a  sportszervezetek  létesítmény  bérleti  díjának  pályázati  úton  történő
támogatására – 2018. évre
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



3

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, az Angels Női Jégkorong SE elnöke
Tomanóczy  Tibor,  a  DSE  Röplabda  Akadémia  Nonprofit  Kft.
ügyvezetője
Bacrathy Kornél, a Dunaújvárosi Amerikai Futball SE elnöke

12. Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben foglalkoztatottak
2018. évi béren kívüli juttatására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
Meghívott: Varga Anna Éva, a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros igazgatója

Bölcskei Anna, az ESZI intézményvezetője 
Kissné  Fekete  Éva,  az  Útkeresés  Segítő  Szolgálat
intézményvezetője
Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője 
Farkas Lajos, az Intercisa Múzeum igazgatója 
Kleinné  Németh  Judit,  az  Egészségmegőrzési  Központ
intézményvezetője
Őze Áron, a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza igazgatója
Farkasné Vörös Magdolna, a GESZ igazgatója 
Tóth Éva, a József Attila Könyvtár igazgatója
Hatvaniné Sáfár Erzsébet, a Bölcsődei Dolgozók Szakszervezetének
képviselője
Tóthné Héger Katalin, a Független Egészségügyi  Szakszervezetek
képviselője
Garbaczné  Rapcsák  Rita,  a  Közművelődési  és  Közgyűjteményi
Dolgozók Szakszervezetének képviselője
Haraszti Julianna, a Pedagógusok Szakszervezetének képviselője
Siegrist Cecília, a Színházi Dolgozók Szakszervezetének képviselője
Kósa  Csilla,  a  Szociális  Területen  Dolgozók  Szakszervezete
képviselője
Ságiné Schilling Judit, az MKKSZ képviselője
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13. Javaslat  az  önkormányzat  fenntartásában  lévő  intézmények  költségvetési
előirányzatának módosítására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
Meghívott:  Kissné Fekete Éva, az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője

Bölcskei Anna, az ESZI intézményvezetője 
Varga Anna Éva, a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros igazgatója
Farkasné Vörös Magdolna, a GESZ igazgatója 
Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője 
Őze Áron, a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza igazgatója
Tóth Éva, a József Attila Könyvtár igazgatója

14. Javaslat  a  Bölcsődék  Igazgatósága  Dunaújváros  intézmény  alapító  okiratának
módosítására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott:  Varga Anna Éva, a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros igazgatója
            

15. Javaslat  a  Bölcsődék  igazgatósága  Dunaújváros  intézmény  2018.  évi   nyári
nyitvatartási rendjének meghatározására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
Meghívott:  Varga Anna Éva, a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros igazgatója
              

16. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Vegyeskarral  kötött  Közművelődési  együttműködési
megállapodás felülvizsgálatára, új megállapodás megkötésére
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:  Ácsné Tóth Erika, a Dunaújvárosi Vegyeskar elnöke

17. Javaslat  együttműködési  megállapodás megkötésére a Szonáta Zeneművészeti
Alapítvánnyal
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:  Moravecz Attila, a Szonáta Zeneművészeti Alapítvány elnöke

18. Javaslat a 20. Jubileumi Fenyőfadíszítő Verseny támogatására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
Meghívott:  Horváth Zoltánné, a Dózsás Tanulókért és Tanáraikért Alapítvány 
                   kuratóriumi elnöke
                   Tatár Edina versenyszervező



5

19. Javaslat  a  dr.  Fenyvesi  Béla  orvossal  és  Szűcsné Kiss Katalin  ápolóval  kötött
megbízási szerződések 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. Fenyvesi Béla orvos
                    Szűcsné Kiss Katalin ápoló

20. Javaslat a 14. számú fogorvosi körzet akadálymentesítését biztosító mobil eszköz
beszerzésére
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

21. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2017.  évi
közbeszerzési terve 3. számú módosítására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a bírálóbizottság elnöke

22. Javaslat  „Vállalkozási  keretszerződés  Dunaújváros  közigazgatási  területén
található  parkokban,  erdős-fás  területeken,  az  övárkokban  és  a  helyközi
buszjáratok megállóiban szemétszedés, takarítás folyamatos elvégzésére” 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

23. Javaslat  Dunaújváros  területén  lévő  9  db új  építésű gyalogátkelő  megvilágítás
kiépítés kivitelezésére
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

24. Javaslat  Dunaújváros  területén  lévő  15  db  gyalogátkelők  (zebrák)  és
környezeteinek megvilágítás kiépítés során telepített eszközök átadására az E-ON
Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. részére
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
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25. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő
bérelhető földterületek haszonbér mértékének megállapítására és a haszonbérleti
szerződéstervezet megtárgyalására
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
            

26. Javaslat az I. sz. Rendelőintézet 6. szintjén lévő váróterem festési 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: Dr. Mészáros Lajos, a Szent Pantaleon Kórház – Rendelőintézet
                   Dunaújváros főigazgatója

                         Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója

27. Javaslat a Gagarin tér 7-11. Társasház árkádjának felújításának támogatására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Sztankovics András közös képviselő

28. Javaslat a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. részére veszteség-ellentételezésként átadott
összeg elszámolásának elfogadására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke

29. Javaslat  a  Vasmű  u.  41.  Irodaház  Kft.  részére  veszteség-ellentételezésként
meghatározott keretösszeg megemelésére
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke

30. Javaslat  a  Dunanett  Nonprofit  Kft.  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatás
Dunaújváros területén történő folyamatos ellátásáról  és a hulladékgazdálkodási
közfeladat megoldásáról szóló tájékoztatójának elfogadására
Előadó: a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
Meghívott: Ferencz Kornél, a DUNANETT NKft. ügyvezető igazgatója
                   Bencsik István, a DUNANETT Nkft. igazgatója

31. Javaslat  a  Közép-Duna  Vidéke  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás
Társulási Megállapodás módosításának véleményezésére
Előadó: a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
Meghívott: Dr. Bittmann Lilla, a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
                   Önkormányzati Társulás projekt irodavezetője
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32. Javaslat  postai  szolgáltatás  ellátására  a  DVG  Zrt.  közreműködésével  (2400
Dunaújváros, Vörösmarty u. 2.)
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

33. Javaslat az Innopark Nonprofit Kft. tevékenységi körének bővítésére
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Rauf Norbert, az Innopark Nonprofit Kft. ügyvezetője

34. Javaslat a DVCSH Kft. 2016. évi éves beszámolójával kapcsolatos állásfoglalás
kialakítására, egyben az 507/2017. (VI.27.) határozat hatályon kívül helyezésére
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
Meghívott: Dr. Göblyös Béla, a DVCSH Kft. ügyvezető igazgatója

                         Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója

35. Javaslat a dunaújvárosi 2976/40 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett beépítetlen
terület  megnevezésű,  természetben  az  Északi  Ipari  Parkban  található  ingatlan
hasznosítására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Rauf Norbert, az Innopark Nonprofit Kft. ügyvezetője
              

36. Javaslat a dunaújvárosi 2976/31 hrsz. alatt nyilvántartott, kivett beépítetlen terület
megnevezésű,  8100  m2 nagyságú  és  a  dunaújvárosi  2976/45  hrsz.  alatt
nyilvántartott,  kivett  beépítetlen  terület  megnevezésű,  1632  m2 nagyságú
ingatlanok együttes vagy önálló értékesítésére vonatkozó pályázat értékelésére
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

37. 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

38. Javaslat  a  dunaújvárosi  52  helyrajzi  számon nyilvántartott,  kivett  óvoda,  udvar
megnevezésű, természetben Dunaújváros, Latinovits Z. utcában található ingatlan
értékesítésére vonatkozó pályázat értékelésére
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

39. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzata
részére  a  2017.  évi  közfoglalkoztatás  lebonyolítására  nyújtott  támogatási
összegek felhasználásáról szóló elszámolás elfogadására
Előadó: a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottságának elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
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              a pénzügyi bizottság elnöke
Meghívott: Hosszú János Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi 
                   Önkormányzata elnöke

40. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat által
végzett  feladatellátások  (közfoglalkoztatás,  akkreditált  és  OKJ-s  képzések)
kapcsán felmerülő költségvetési többlettámogatási igény elbírálására
Előadó: a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottságának elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Hosszú János Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi 
                   Önkormányzata elnöke

41. Javaslat a Kábítószerügyi Egyeztető fórumok működési feltételeinek biztosítására
kiírt KAB-KEF-17-A/B/C pályázaton való indulás jóváhagyására
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: Orgovány Zoltán, a DBKEF elnöke 

42. Javaslat  a  Belső  Ellenőrzési  Osztály  2018-2021.  évre  szóló  stratégiai  belső
ellenőrzési  tervének,  valamit  a  2018  évi  éves  belső  ellenőrzési  tervnek  a
jóváhagyására
Előadó: a jegyző

Dunaújváros, 2017. november 10.

              Cserna Gábor s.k.
               polgármester
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