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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
2018. január 25-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 Fejér megye 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület Választási 
Bizottsága (OEVB) választott tagjai és póttagjai megválasztására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: a jelöltek

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  Önkormányzata  Közgyűlésének  a
családi  események  engedélyezésének szabályairól,  valamint  a  lebonyolításáért
fizetendő  szolgáltatási  díjak  mértékéről  szóló  önkormányzati  rendeletének
megalkotására
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke

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

5. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  a
szociális  rászorultságtól  függő  pénzbeli  és  természetbeni  szociális  ellátásokról
szóló 35/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete módosítására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke

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



2

6. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri  Hivatalában
foglalkoztatott  közszolgálati  jogviszonyban  álló  köztisztviselők  és  közszolgálati
ügykezelők  jogviszonyának  egyes  kérdéseiről  szóló  7/2013.  (III.01.)
önkormányzati rendelete módosítására
Előadó: a jegyző

7. Javaslat  Barabás  Virág,  Móna  Jázmin  Letícia  és  Kulcsár  Viola  Hella
támogatásának biztosítására
Előadó: a polgármester

8. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a helyi nemzetiségi
önkormányzatok között fennálló együttműködési megállapodás 2. módosítására
Előadó: a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottság elnöke

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

Meghívott: Modrzejewska Ewa, a DMJV Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 
                   elnöke

                       Hosszú János, a DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
                       Mudra József, a DMJV Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
                       Benkovics Nóra, a DMJV Szerb Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
                       Miskolczi László, a DMJV Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
                       elnökhelyettese

9. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére költségvetési
támogatásból  kiutalt  fejlesztési,  beruházási  célra  kapott,  átmenetileg  szabad
pénzeszközeiből értékpapír jegyzésére
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke

                  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

10. Javaslat a Modern Városok Program keretében megvalósítandó „A Szalki-sziget
rekreációs célú fejlesztése” elnevezésű beruházások előkészítésével kapcsolatos
feladatok a DVG Zrt. részére történő átadására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

                  a pénzügyi bizottság elnöke
                  a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
                  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Meghívott: Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója

11. Javaslat  a  Modern  Városok  Program  keretében  megvalósítandó  „Vidámpark,
illetve  a  vidámparki  terület  fejlesztése”  elnevezésű  projekt  előkészítésével
kapcsolatos feladatok a DVG Zrt. részére történő átadására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

                  a pénzügyi bizottság elnöke
                  a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
                  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Meghívott: Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója
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12. Javaslat  a  dunaújvárosi  Kézilabda  Akadémia  beruházás  megvalósításával
kapcsolatban a DV N Zrt.-vel megkötött megbízási szerződés módosítására
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

Meghívott: Sági Péter, a DV N Zrt. vezérigazgatója

13. Javaslat a TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése című pályázaton való
részvételhez  szükséges  Megalapozó  dokumentum,  Stratégiai  dokumentum,  és
ezekhez  kapcsolódó  egyéb  dokumentumok  elkészíttetésére  meghirdetett
ajánlattételi felhívásra beérkezett ajánlatok elbírálására
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke

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

Meghívott: Kiss András Péter, a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft.
                   ügyvezetője

                       Sági Péter, a DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.
                       vezérigazgatója

14. Javaslat a TOP-6.5.1 Dózsa György 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

15. Javaslat  a  Fejér  Megyei  Területfejlesztési  Konzultációs  Fórum  működési
költségeinek elfogadására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

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

16. Javaslat  a  dunaújvárosi  csónakház  előtti  úszóműves  csónakkikötő  ponton
jóváhagyási tervdokumentációjának elkészítésére, és az engedélyeztetési eljárás
lefolytatására
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke

                  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
                  a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke
                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Meghívott: Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója

17. Javaslat  képviselői  indítvány  megtárgyalására  a  Gagarin  tér  15-17.  számú
társasház  két  lépcsőháza  közötti  átjáró  balesetveszélyes  állapotának
megszüntetésére és helyreállítására
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
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18. Javaslat képviselői indítvány megtárgyalására a KNYKK Zrt. által működtetett 13-
as jelű helyi buszjárat visszaállítására – Tóth Kálmán képviselő
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

                    a pénzügyi bizottság elnöke
                    a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
                    az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

19. Javaslat  a  DMJV  közigazgatási  területén  végzett  közfeladatok  ellátásához
szükséges  konténerek  és  zsákok  biztosítására  vonatkozó  keretszerződés
megkötésére a DUNANETT Nonprofit Kft.-vel
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke

                  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
                  a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke
                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Meghívott: Ferencz Kornél, a DUNANETT Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
                       Bencsik István, a DUNANETT Nonprofit Kft. igazgatója

20. Javaslat útcsatlakozás tervének elkészítésére a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság
épületétől az Aranyvölgyi út irányába
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

21. Javaslat  Dunaújváros  területén,  a  Sárkány  közben  járda  és  tereplépcső
kivitelezési munkáira vállalkozási szerződés megkötésére
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

22. Javaslat  Dunaújváros  területén,  a  Szent  György  úton  és  a  Sárkány  közben
közvilágítás engedélyes tervének elkészítésére
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

23. Javaslat  Dunaújváros  területén,  a  Napraforgó  Bölcsőde  mellett  parkolóhelyek
tervezésére 
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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24. Javaslat  Dunaújváros  területén,  a  Juharos  étterem  mellett  parkolóhelyek  és
behajtó tervezésére
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 2017. év október 5. 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

                        Varga Anna Éva, a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros igazgatója
                        Bölcskei Anna, az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent
                        Erzsébet Idősek Otthonai intézményvezetője 
                        Farkasné Vörös Magdolna, a Gazdasági Ellátó Szervezet igazgatója 

26. 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
szolgáltatásra vonatkozó vállalkozási szerződés hosszabbítására
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
                         Bölcskei Anna, az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent
                         Erzsébet Idősek Otthonai intézményvezetője 
                         Farkasné Vörös Magdolna, a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó
                         Szervezet igazgatója 
                         Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője 

27.  Javaslat  a  Dunaújvárosi  Óvoda gépjármű beszerzésére  vonatkozó kérelmének
elbírálására
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: Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője 

28. Javaslat a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros újszülött élesztő-
és melegítőasztal megvásárlásáról szóló kérelmének támogatására
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: Dr. Mészáros Lajos, a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet
                   Dunaújváros főigazgatója
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29. Javaslat  a  kihűlés  veszélye  miatt  egészségügyi  ellátásba  került  személyek
szociális szolgáltatásának megszervezésére
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi 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 

30. Javaslat  a  4.  számú  felnőtt  háziorvosi  körzetet  ellátó  Dr.  Ábrám  és  Társa
Egészségügyi Bt.-vel fennálló feladatellátási szerződés megszüntetésére
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke

                    az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Dr. Ábrám Erzsébet háziorvos

                         Dózsáné dr. Sasvári Ildikó, a FMKH DJH népegészségügyi
                         osztályvezetője

31. Javaslat az étel láda elhelyezése feltételeinek megtárgyalására
Előadó: a polgármester

32. Javaslat  a  Kistérségi  Foglalkoztatásért  és  Felnőttképzésért  Közalapítvány
megszűnési  oka  tudomásulvételéről  szóló  271/2017.  (IV.21.)  határozat
módosítására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke

                    az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Ecsődi László, a Kistérségi Foglalkoztatásért és Felnőttképzésért
                   Közalapítvány kuratóriumi elnöke

                         Popovics László, a Kistérségi Foglalkoztatásért és Felnőttképzésért
                         Közalapítvány titkára

33. Javaslat  DMJV  Önkormányzata  Közgyűlése  423/2016.  (VI.16.)  határozata  (az
önkormányzati  érdekeltségű  Médiaközpont  működtetésének  finanszírozása)
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: Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója

34. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  a  Fejér  Megyei
Kormányhivatal között, a Dunaújváros, Városháza tér 1. IX. em. 903. szám alatti
helyiség  vonatkozásában  fennálló  helyiségbérleti  szerződés  2.  számú
módosítására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

                    az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

35. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  a  Vodafone
Magyarország Mobil Távközlési Zrt. között fennálló, a Dunaújváros, Városháza tér
1. szám alatti épületére vonatkozó bérleti szerződés 4. számú módosítására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

                    az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
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36. Javaslat  a  dunaújvárosi  2976/8,  2976/43  és  a  2976/44  helyrajzi  számon
nyilvántartott,  természetben  az  Északi  Ipari  Parkban  található  ingatlanok
hasznosítására (Hingyi Lászlóné kérelme)
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

                    az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

37. Javaslat a dunaújvárosi 372/19 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan egy része,
természetben az Alsó-Dunaparton található ingatlan hasznosítására (Kavics-Ker
Kft. kérelme)
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

                    az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Juhász Péter és Szántó Ákos, a Kavics-Ker. Kft. ügyvezetői

38. Javaslat a dunaújvárosi 2976/40 hrsz. alatt nyilvántartott, kivett beépítetlen terület
megnevezésű,  3146  m2  nagyságú  ingatlan  értékesítésére  vonatkozó  pályázat
értékelésére
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

                    az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

39. Javaslat  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  582/2016.  (IX.22.)
határozata módosítására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

                    az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

40. Javaslat  az  Állami  Számvevőszék  által  végzett  ellenőrzéshez  kapcsolódó
intézkedési terv módosítására (Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft.)
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

                    az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

41. Javaslat  az  élményfürdő  koncesszió  keretében  történő  üzemeltetésére,  az
ajánlattevői kör meghatározására, valamint a beszerzési eljáráshoz kapcsolódó,
ajánlatkérés és szerződés tervezetének véleményezésére
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke

                    a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
                    az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
                    az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke

42. Javaslat a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség támogatására
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: Kalácska András, a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség elnöke
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43. Javaslat  a  Magyar  Diáksport  Szövetség  Diákolimpia®  rendezvénysorozata
támogatására irányuló kérelmének elbírálására
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: Balogh Gábor, a Magyar Diáksport Szövetség elnöke

44. Javaslat  „Dunaújváros  térfelügyeleti  kamerarendszerének  2018.  évi  bővítése”
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

45. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési
terve 5. számú módosítására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

                    az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke

46. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közbeszerzési
Szabályzatának hatályon kívül helyezésére és új szabályzat elfogadására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

                    az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke

47. Javaslat a Megyei Jogú Városok Szövetsége „Védjük meg településeinket, védjük
meg hazánkat” felhívásának megtárgyalására
Előadó: a polgármester

48. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri  Hivatala  2017.  évi
munkájáról szóló beszámoló elfogadására
Előadó: a jegyző

Dunaújváros, 2018. január 19.

     Cserna Gábor s.k.
     polgármester
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