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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. február 15-én (csütörtök) 9,00 órai kezdettel

nyílt ülést tart, melyre meghívom

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

Napirendek előtt: 

A „Dunaújváros Sportjáért” díj ünnepélyes átadása
Meghívott: a díjazottak

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  Önkormányzat  2017.  évi
költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló  6/2017.  (II.17.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: a polgármester

4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési
tervének elfogadására
Előadó: a polgármester
Meghívott: Bata János könyvvizsgáló
                  Haraszti Julianna KIÉT elnök
                  Ságiné Schilling Judit szakszervezeti titkár

5. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2018.  évi
költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló  rendeletének
megalkotására
Előadó: a polgármester
Meghívott: Bata János könyvvizsgáló
                  Haraszti Julianna KIÉT elnök
                  Ságiné Schilling Judit szakszervezeti titkár
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6. Javaslat a rászoruló dunaújvárosi gyermekek 2018. évi szünidei étkeztetésének
biztosítására
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

7. Javaslat  a  TOP program keretében  megvalósítandó  „A Baracsi  úti  Arborétum”
elnevezésű beruházások előkészítésével kapcsolatos feladatok elvégzésére
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
Meghívott: Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója

8. Javaslat  Dunaújváros  labdarúgó-sportlétesítmény  fejlesztésének  2.  üteme
tárgyában létrejött Támogatási 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
             a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
Meghívott: Sági Péter, a DV N Zrt. ügyvezető igazgatója

9. Javaslat a TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése című pályázaton való
részvételhez szükséges módosított megállapodás aláírására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
Meghívott: Kiss András Péter, a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft.
                   ügyvezetője
                   Sági Péter, a DV N Zrt. ügyvezető igazgatója

10. Javaslat  a  településkép  védelmi  rendelettel  kapcsolatos  településrendezési
eszközök  módosítása  során  beérkezett  véleményekkel  kapcsolatos  döntés
átruházására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

11. Javaslat a logisztikai feladatok ellátására, a TOP programok keretében felújításra
kerülő épületek vonatkozásában
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
Meghívott: Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója
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12. 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 Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
                  Bencsik István, a DUNANETT Nonprofit Kft. igazgatója

13. Javaslat 2018. április-december hónapokra a közterületi hulladékgyűjtő edények
és kosarak ürítésére vonatkozó vállalkozási keretszerződés megkötésére
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 Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
                  Bencsik István, a DUNANETT Nonprofit Kft. igazgatója

14. Javaslat a volt Zöld Rendelő környékén lévő új parkolóhelyek kialakításáról szóló
képviselői indítvány megtárgyalására
Előadó: a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
             az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
             a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

15. Javaslat Dunaújváros területén a Dózsa György út – Szórád Márton út – Táncsics
M.  út  által  határolt  területre  további  parkolók  megépítésére  vonatkozó  tervek
elkészítésére
Előadó: a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 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

16. Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó
szolgáltatási  keretszerződés 1. sz.  módosítása /2018.  január  – március hónap/
megkötésére
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

17. Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó
szolgáltatási keretszerződés – 2018. április–december hónap – megkötésére
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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18. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2018.  évi
közbeszerzési terve elfogadására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
             az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke

19. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  részére  felelős
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátására vonatkozó ajánlatok
értékelésére,  a  nyertes  kiválasztására,  valamint  a  megbízási  szerződés
tervezetének jóváhagyására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
             a pénzügyi bizottság elnöke
             az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
             az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke

20. Javaslat Dunaújváros közterületi fasorainak növényvédelmi munkáira
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

21. Javaslat  „Dunaújváros  közterületein  rágcsálók,  valamint  fürkészdarázs  elleni
védekezési  munkák  ellátása”  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

22. Javaslat a Petőfi Sándor Általános Iskola épületenergetikai felújításhoz kapcsolódó
kiegészítő munkák elvégzésére
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  a  Vasvári  Pál  Általános  Iskola  melléképületének  alapstabilizációs  és
utólagos vízszigetelési munkáinak kivitelezésére
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

24. Javaslat a Zengő-Bongó Bölcsődében akadálymentes rámpa építésére
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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25. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Dózsa  György  Általános  Iskola  Szilágyi  Erzsébet
Tagintézménye diákjai nyelvi táborban való részvételének támogatására
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: Farkas Márta, a „Szilágyi” Alapítvány kuratóriumi elnöke

26. Javaslat  a  József  Attila  Könyvtár  2017.  évi  beszámolójának  és  2018.  évi
munkatervének jóváhagyására
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
             az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Tóth Éva, a József Attila Könyvtár igazgatója

27. Javaslat  az  Intercisa  Múzeum  2017.  évi  beszámolójának  és  2018.  évi
munkatervének jóváhagyására
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Farkas Lajos, az Intercisa Múzeum igazgatója

28. Javaslat a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza intézménynél 1 fő takarítói
álláshely engedélyezésére
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: Őze Áron, a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza igazgatója

29. Javaslat a Jószolgálati Otthon Közalapítvány részére „Ragyogj kékben” – autizmus
világnapja  programra  nyújtott  támogatás  elszámolási  határideje,  valamint  a
támogatási szerződés módosítására
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Nics Éva, a Jószolgálati Otthon Közalapítvány kuratóriumi elnöke

30. Javaslat  a  15.  számú  felnőtt  háziorvosi  körzet  háziorvosi  ellátása  érdekében
előzetes döntés meghozatalára
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
Meghívott: Mezeiné Kalász Henrietta körzeti ápoló
                   Dr. Majorosi Emese orvos
                   Dózsáné dr. Sasvári Ildikó, a FMKH DJH népegészségügyi osztály
                   osztályvezetője
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31. Javaslat a Dunaferr Sportegyesület úszó szakosztályának 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: Mátyás Gábor, a Dunaferr SE elnöke
                  Bene Vera, a Dunaferr SE úszó szakosztályának vezetője

32. Javaslat  a  Dunaújvárosi  sportszervezetekkel  kötött  kölcsönszerződés  és
támogatási szerződés 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

33. Javaslat a Dunaújvárosi Triatlon Sportegyesület 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: Makai Gábor, a Dunaújvárosi Triatlon Sportegyesület elnöke

34. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Egyetem  és  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzat közötti Bérleti/rendelkezésre állási szerződés megkötéséről
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
             a pénzügyi bizottság elnöke
             az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Dr. András István, a Dunaújvárosi Egyetem rektora
                  Kiss Ádám Sándor, a Dunaújvárosi Egyetem kancellárja

35. Javaslat a Petőfi S. u. 1/A. Társasház ingatlanvásárlási kérelmének elbírálására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Szabó Tamás Sándor közös képviselő

36. Javaslat a dunaújvárosi 372/19 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan egy része,
természetben az Alsó-Duna-parton 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

37. Javaslat  az önkormányzat és a DVG Zrt.  között  fennálló,  a 2400 Dunaújváros,
Hunyadi J. u. 4/1. szám alatti ingatlanra kötött bérleti szerződés módosítására
Előadó: 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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38. Javaslat a Jókai u. 19. és a Bóna u. 7. szám alatti ingatlanok őrzését biztosító
riasztórendszer kiépítésére (DVG Zrt. ajánlata)
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

39. Javaslat  Mészáros Lászlóné által  önkormányzati  tulajdonba adott  lakás bejárati
ajtajának cseréjére (Dunaújváros, Szórád Márton út 2. 4. 1., 151/4/A/17 hrsz.)
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

40. Javaslat az Európai Csalás Elleni Hivatalnak (OLAF) a dunaújvárosi közvilágítási
beruházást  vizsgáló  jelentésének  nyilvánosságra  hozataláról  szóló  képviselői
indítvány megtárgyalására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

41. Javaslat a polgármester 2018. évi szabadságának ütemezésére
Előadó: a polgármester

42. Javaslat a polgármester 2018. évi cafetéria-juttatási keretének elfogadására
Előadó: a jegyző

43. Javaslat  a  2018.  évi  országgyűlési  képviselők  választásának  lebonyolításában
résztvevő dunaújvárosi szavazatszámláló bizottsági (SZSZB) tagok és póttagok
megválasztására  (Az  előterjesztés  hétfőn,  16,00  óráig  kerül  a  képviselői
postafiókokba)
Előadó: a jegyző

Dunaújváros, 2018. február 9.

     Cserna Gábor s.k.
      polgármester
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