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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. április 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. 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  2017.  évi
költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására
Előadó: a polgármester
Meghívott: Bata János könyvvizsgáló
                  Haraszti Julianna KIÉT elnök
                  Ságiné Schilling Judit szakszervezeti titkár

4. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2018.  évi
költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló  5/2018.  (II.16.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: a polgármester

5. Javaslat Dunaújváros településszerkezeti tervéről szóló 299/2016. (V.19.) számú
határozat módosítására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
             az oktatási, kulturális, kisebbségi és sportbizottság elnöke
             az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

6. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  Dunaújváros  Helyi
Építési  Szabályzatáról  szóló  15/2016.  (V.20.)  önkormányzati  rendelet
módosítására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
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7. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének
18/2016.  (VI.17.)  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatásról  szóló  rendeletének
módosítására
Előadó: a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Ferencz Kornél, a Vertikál Nonprofit Zrt. igazgatósági elnöke
                  Bencsik István, a DUNANETT Nonprofit Kft. igazgatója

8. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  az
önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményekről
szóló 22/2010. (VI.25.) önkormányzati rendelete 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: Bölcskei Anna, az ESZI intézményvezetője

Kissné Fekete Éva, az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője
Varga Anna Éva, a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros igazgatója

9. Javaslat  a  dunaújvárosi  730/423  és  a  730/428  helyrajzi  számú  (Béke  körút)
ingatlanok átminősítésére és az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló
rendelet módosítására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

10. Javaslat az Élményfürdő próbaüzemeltetését végző társaság kijelölésére
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

11. Javaslat a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. részére a Modern Városok Program – TOP
közfeladat ellátási szerződés alapján ellentételezésként átadott összeg 2017. IX-
XII.  időszaki  elszámolásának  elfogadására  és  a  2017.  évi  ellentételezési
keretösszeg megemelésére
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
Meghívott: Mádai Balázs, a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezetője

12. Javaslat a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. részére a Modern Városok Program – TOP
közfeladat  ellátási  szerződés  alapján  2018.  évi  ellentételezési  keretösszeg
megállapítására és a kapcsolódó forrás biztosítására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Mádai Balázs, a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezetője
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13. Modern  Városok  Program  keretében  Dunaújvárosi  elektromobilitási  fejlesztés
programjának  kidolgozásával  kapcsolatos  döntések  meghozatalára  (Az
előterjesztés az ülés előtt kerül kiosztásra)
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai 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  1.  számú
módosításának elfogadására
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. ügyvezető igazgatója

15. Javaslat  a  „Dunaújvárosi  Kézilabda  Akadémia  fejlesztési  program  keretében
bővítendő,  felújítandó  és  korszerűsítendő  Dunaújvárosi  Kézilabda  Akadémia
Sportcsarnokának  generáltervezői  tevékenysége”  tárgyú  beszerzési  eljárás
lezárására, eredményhirdetésére
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: Vencli Adrienn, a BMSK Zrt. közbeszerzési tanácsadója
                   Sági Péter, a DV N Zrt. ügyvezető igazgatója

16. Javaslat Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás keretén belül, a BMSK Zrt.-
vel  a  felelős  akkreditált  közbeszerzési  szaktanácsadói  tevékenység  végzésére
megkötött megbízási szerződés 1. számú 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

17. Javaslat  a  „Dunaújváros  labdarúgó-sportlétesítmény  fejlesztése  II.  ütem
kivitelezési  munkáinak  elvégzése”  tárgyú  feltételes  közbeszerzési  eljárás
eredményének megállapítására
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: Vencli Adrienn, a BMSK Zrt. közbeszerzési tanácsadója
                   Sági Péter, a DV N Zrt. ügyvezető igazgatója
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18. Javaslat  a  KEHOP-1.2.1.  „Helyi  klímastratégiák  kidolgozása,  valamint  a
klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című pályázaton való rézvételre és
a kapcsolódó konzorciumi megállapodás aláírására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
             a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
             az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

19. Javaslat  a  TOP-6.9.2-16  Helyi  identitás  és  kohézió  erősítése  című  pályázat
megvalósítási szakasz szakértői kommunikációs feladatainak elindítására
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
Meghívott: Kiss András Péter, a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 
                   ügyvezetője

20. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Integrált  Területi  Program
módosításának elfogadásáról
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

21. Javaslat  Nagyvenyim településrendezési eszközeinek felülvizsgálatához adandó
tájékoztatásra
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

22. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  közigazgatási  területén  végzett
közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés 2. sz. módosítás
(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

23. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  közigazgatási  területén  végzett
közfeladatok  ellátására  vonatkozó  szolgáltatási  keretszerződés  1.  sz.
módosítására (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

24. Javaslat  Dunaújváros  térfelügyeleti  kamerarendszerének  bővítése  tárgyban
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, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke
              az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke
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25. Javaslat  a  szennyvíztisztító  telep  felújítási  munkálataira  II.  ütem  tárgyában
közbeszerzési eljárás indítására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke
              az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke

26. Javaslat a szennyvíztisztító telep felújítási  munkálatai  II.  ütem tárgyában induló
közbeszerzési  eljárás  során  a  műszaki  ellenőri  tevékenység  ellátásának
biztosítására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke
              az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke

27. Javaslat Dunaújváros területén járda felújítási, vízelvezetés megoldási, buszvárók
cseréjének, buszöböl felújítási munkálataira
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója

28. Javaslat a Dunaújváros, Jókai u. 19. szám alatti  önkormányzati  épület felújítási
munkáira 
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

29. Javaslat a Vasvári Pál Általános Iskola épületenergetikai felújításához kapcsolódó 
pótmunkák megrendelésére
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke
Meghívott: Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója

Dráviczki Márton, a Renalpin Kft. ügyvezető igazgatója

30. Javaslat a Dunaújváros-Pálhalma kerékpárút 355/2017. (XI.29.) Kormányrendelet
által meghatározott szakasza üzemeltetésének átadására
Előadó: a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Molnár István, a Magyar Közút NZrt. megyei igazgatója
                   Hajnal János, a Magyar Közút NZrt. megyei osztályvezetője
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31. Javaslat az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek
Otthonai Intézmény részére a Katasztrófavédelmi Igazgatóság által előírt munkák
fedezetének 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
Meghívott: Bölcskei Anna az ESZI intézményvezetője 

32. Javaslat  a  Bölcsődék  Igazgatósága  Dunaújváros  intézmény  részére  –
minimumfeltételek biztosítás érdekében – többletforrás 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
Meghívott: Varga Éva Anna, a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros igazgatója

33. Javaslat  az  Egészségmegőrzési  Központ  2017.  évi  tevékenységének
értékelésére, az intézmény beszámolójának elfogadására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Kleinné Németh Judit, az Egészségmegőrzési Központ intézmény-
                  vezetője

34. Javaslat az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek
Otthonai Intézmény vezetésére irányuló pályázat kiírására
Előadó: a polgármester

35. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Gazdasági  Ellátó  Szervezet  vezetésére,  magasabb
vezetői álláshely betöltésére irányuló pályázat kiírására
Előadó: a polgármester

36. Javaslat az Egészségmegőrzési Központ vezetésére, magasabb vezetői álláshely
betöltésére irányuló pályázat kiírására
Előadó: a polgármester

37. Javaslat  a Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata és a Dunaújvárosi
Tankerületi Központ között létrejött vagyonkezelési szerződés módosítására
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
             a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Szilágyiné Németh Sarolta, a Dunaújvárosi Tankerületi Központ 
                   igazgatója
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38. Javaslat a Dunaújvárosi Tankerületi Központ intézmény-átszervezési javaslatainak
(szakmai alapdokumentumok módosítása) véleményezésére
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Szilágyiné Németh Sarolta, a Dunaújvárosi Tankerületi Központ 
                   igazgatója

39. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Szakképzési  Centrum  intézmény-átszervezési
javaslatának (alapító okirat módosítása) véleményezésére
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Csapó Gábor, a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum igazgatója

40. Javaslat  a 2018/2019-es Ovi-Sport  Program keretében pályázat benyújtására a
Dunaújvárosi Óvoda Bóbita Tagóvodája vonatkozásában
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Dr. Molnár Andrea, az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány kuratóriumi
                   elnöke
                   Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője 

41. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Óvoda  intézménynél  1  fő  óvodatitkár  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: Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője 

42. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Kistérség  Többcélú  Kistérségi  Társulás  megszűnését
követő 2017. évi költségvetési beszámoló elfogadására
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

43. Javaslat  a  „Védőháló a Dunaújvárosi  Díjhátralékosokért”  Alapítvánnyal  kötendő
támogatási szerződés megkötésére
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
             a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke

44. Javaslat a Dunaújvárosiak Életéért Közalapítvánnyal 2016. március 31-én létrejött
támogatási szerződés 2. számú módosítására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
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45. Javaslat  a  Modern  Művészetért  Közalapítvány  részére  „20  éves  a  Kortárs
Művészeti Intézet – ünnepi rendezvénysorozat”-ra 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: Gyöngyössy Csaba, a Modern Művészetért Közalapítvány kuratóriumi
                   elnöke 

46. Javaslat  a  „Dózsás  Tanulókért  és  Tanáraikért”  Alapítvánnyal  kötött  támogatási
szerződés módosítására
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Horváth Zoltánné, a „Dózsás Tanulókért és Tanáraikért” Alapítvány
                   kuratóriumi elnöke

47. Javaslat  a  Dunaferr  Art  Alapítvány  részére  a  Közművelődési  pályázaton
múzeumpedagógiai 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: Várnai Gyula, a Dunaferr Art Alapítvány kuratóriumi elnöke

48. Javaslat a DUDIK Fesztivál támogatására és megbízási szerződés megkötésére a
DVG Zrt.-vel
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: Kiss Ádám Sándor, a Dunaújvárosi Egyetem kancellárja
                   Dr. habil András István, a Dunaújvárosi Egyetem rektora,

                         Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója

49. Javaslat a Rockmaraton Fesztivál megrendezésére és 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: Varga Zoltán, a Sámántánc Alapítvány Pécs kuratóriumi elnöke

50. Javaslat pentelei rendezvények 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: Szabó Tamás, a Pentele Egyesület elnöke
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51. Javaslat a 2018. évi „Közbiztonsági Rendezvénysorozat” támogatására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Udvardi Sándor, a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért 
                   Közalapítvány kuratóriumi elnöke

52. Javaslat a Közművelődési pályázatra érkezett alapítványi kérelmek 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

53. Javaslat a sportpályázatra érkezett alapítványi kérelmek elbírálására – 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

54. Javaslat  az  MMK  Közhasznú  Nonprofit  Kft.  2017.  évi  éves  beszámolója
elfogadására,  valamint  a  gazdasági  társaság  ügyvezető  igazgatója  és
könyvvizsgálója személyének megválasztására
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

55. Javaslat a DV N Zrt. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
Meghívott: Sági Péter, a DV N Zrt. ügyvezető igazgatója

56. Javaslat  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  vagyon-  és
felelősségbiztosítási  szerződéssel  kapcsolatosan  önkormányzati  alkusz
kiválasztására, a 2018. október 1-jétől szükséges vagyon- és felelősségbiztosítás
megújítására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Punk György, az Euro-Sales Kft. ügyvezetője
                   Keszthelyi Erik, a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. ügyvezetője
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57. Javaslat a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2017. évi helyi
közszolgáltatási  tevékenységére  vonatkozó  elszámolás  és  a  2017.  évi
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Suralik András, a KNYKK Zrt. forgalmi igazgatója
                   Erős István, a KNYKK Zrt. megyei személyszállítási üzletágvezető-
                   helyettese

58. Javaslat a KNYKK Zrt. által működtetett 13-as jelű helyi buszjárat visszaállítására,
a KNYKK Zrt. költségkimutatásának megismerésére
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: Suralik András, a KNYKK Zrt. forgalmi igazgatója
                   Erős István, a KNYKK Zrt. megyei személyszállítási üzletágvezető-
                   helyettese

59. Javaslat  a  Tömegsport  telep  üzemeltetésére  vonatkozó  szerződés
felülvizsgálatára
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója

60. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Önkormányzata  és  a  Magyar  Máltai
Szeretetszolgálat  között  fennálló  haszonkölcsön  szerződés  3.  számú
módosítására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
Meghívott: Bondor Lajos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat régióvezetője
                   Pataki Gergely, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat régió ügyvezetője

61. Javaslat a dunaújvárosi 2976/36 és 2976/38 helyrajzi számon nyilvántartott kivett 
beépítetlen megnevezésű ingatlanok hasznosítására (Somogyvári Ákos kérelme)
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Somogyvári Ákos kérelmező

62. Javaslat a dunaújvárosi 87/4/A/41 és a 87/5/A/41 helyrajzi számon nyilvántartott,
egyéb helyiség megnevezésű, természetben a Dunaújváros, Október 23. tér 8. és
9. szám alatt található ingatlanok hasznosítására (Regionális Térségfejlesztési Kft.
kérelme)
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
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63. Javaslat  a  dunaújvárosi  2976/8,  2976/43  és  2976/44  helyrajzi  számon
nyilvántartott,  természetben  az  Északi  Ipari  Parkban  található  ingatlanok
értékesítésére vonatkozó pályázat értékelésére
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

64. Javaslat  a  dunaújvárosi  372/19 hrsz.  alatt  nyilvántartott  –  több művelési  ággal
érintett  -,  109 ha 8.204 m2 nagyságú ingatlanból kialakítandó, 372/210 hrsz.-ú,
kivett  telephely  megnevezésű,  természetben  a  Dunaújváros,  alsó  Duna-parton
található ingatlanrész értékesítésére vonatkozó pályázat értékelésére
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

65. Javaslat  az  ételláda  elhelyezése  feltételeinek  megtárgyalásáról  szóló  43/2018.
(I.25.) határozat határidejének módosítására
Előadó: a polgármester

66.  Javaslat  Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata 2017. évi  adóztatási
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
Előadó: a jegyző
Meghívott: Bata János könyvvizsgáló

67. Javaslat a 2017. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló
ellenőrzési jelentés elfogadására
Előadó: a polgármester

68. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Ügyrendi, Igazgatási és Jogi
Bizottsága új nem képviselő bizottsági tagjának megválasztására
Előadó: a polgármester

69. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  Városüzemeltetési,
Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottságában történő személycserére
Előadó: a polgármester

Dunaújváros, 2018. április 13.

     Gombos István s.k. 
        alpolgármester
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