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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. június 21-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 Közgyűlése által alapított cím és díjak
adományozásának rendjéről szóló rendelet megalkotására
Előadó: a polgármester

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

5. Javaslat  a  GINOP  –  7.1.6-16  számú  római  LIMES  helyszínek  fejlesztésére
vonatkozó  pályázattal  kapcsolatos  konzorciumi  szerződéssel  kapcsolatos
tájékoztatás elfogadására
Előadó: a polgármester

6. Javaslat  Dunaújváros  labdarúgó-sportlétesítmény  fejlesztésének  2.  ütemének
megvalósítása érdekében a DV N Zrt.-vel megkötött megbízási szerződés 1. sz.
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. ügyvezető igazgatója
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7. Javaslat  a TOP-6.3.2. projektben megvalósuló „Városháza „B” szárnyában lévő
kávézó kialakítása” tárgyában bútor beszerzésére (Az előterjesztés hétfőn 16,00
óráig kerül a képviselői postafiókokba)
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Mádai Balázs, a Vasmű út 41. Irodaház Kft. ügyvezető igazgatója

8. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  IV.  Települési  Környezetvédelmi
Programja készítőjének kiválasztására és a vállalkozási szerződés megkötésére
Előadó: a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

9. Javaslat  települési  önkormányzatok  helyi  közösségi  közlekedésének
támogatásáról szóló 2018. évi pályázat benyújtására és a támogatás átadására a
KNYKK Zrt. részére
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
Meghívott: Erős István, a Fejér megyei KNYKK Zrt. helyi személyszállítás
                  üzletágvezetője              

10. Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításaival kapcsolatos
döntések meghozatalára
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

11. Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának elindítására
a nagyvárosias beépítésű területek parkoló elhelyezésével kapcsolatban
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              

12. Javaslat  Dunaújvárosban,  a  Belváros  területén  új  parkolóhelyek  létesítésére
vonatkozó 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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13. Javaslat parkolóhelyek és gyalogátkelőhely tervezésére Dunaújváros területén
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

14. Javaslat Dunaújváros területén járdák és lépcső felújítási munkálataira
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

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

16. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  óvodáinak  és  bölcsődéinek  részére
történő víztakarékos eszközök beszerzésére és telepítésére
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: Tóth Béla, a Vízinnovációs Kft. képviseletében

17. Javaslat önkormányzati tulajdonú 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

18. Javaslat  a  Halásztelki  Református  Egyházközséggel  kötendő  haszonkölcsön
szerződés jóváhagyására, valamint a Dunaújvárosi Tankerületi Központtal  kötött
vagyonkezelési szerződés módosítására
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: Jelényi László lelkipásztor
                   Dr. Papp Kornél, a Halásztelki Református Egyházközség főigazgatója
                   Szilágyiné Németh Sarolta, a Dunaújvárosi Tankerületi Központ 
                   igazgatója
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19. Javaslat  a  Dunaújváros,  Lajos  király  krt.  10.  szám  alatti,  730/2/A/23  hrsz.-ú
ingatlan hasznosítására a Hetednapi Adventisa Egyház részére
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
Meghívott: Gyürüs Istvánné, adventista lelkész
              

20. Javaslat a dunaújvárosi 2976/52 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett beépítetlen
terület  megnevezésű,  természetben  az  Északi  Ipari  Parkban  található  ingatlan
hasznosítására (Dunaújvárosi Hit Gyülekezete kérelme) 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Rauf Norbert, az Innopark Nkft. ügyvezetője

21. 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, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
               az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke

22. Javaslat  „Dunaújváros  területén  intelligens  gyalogátkelő  telepítése”  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, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
               az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke

23. Javaslat  „Dunaújváros  közigazgatási  területén  lévő  közvilágítási  hálózat  aktív
elemeinek  –  fényforrások  és  lámpatestek  tartozékaikkal  együtt  történő  –
működtetése,  Dunaújváros  dísz-  és  térvilágítási  lámpatestek  javítása,
karbantartása”  tárgyú  közbeszerzési  eljárás  ajánlattételi  felhívásának  és
közbeszerzési dokumentumainak 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

24. Javaslat a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi  tűzvédelmi
tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadására
Előadó: a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottságának elnöke
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Lóki Richárd tű. alezredes katasztrófavédelmi kirendeltségvezető
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25. Javaslat az önkormányzati alapítású egészségügyi és szociális célú alapítványok
2017. évi beszámolóinak tudomásulvételére
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Nics Éva, a Jószolgálati Otthon Közalapítvány kuratóriumának elnöke

Dr.  Kollarics  Béla,  „A látó  szemért”  Közalapítvány  kuratóriumának
elnöke
Dr. Zathureczky György Csabáné, az Egészségkárosodott Emberekért
Alapítvány kuratóriumának elnöke
Kubovics  Árpád,  a  Dunaújváros  és  Környéke  04  Alapítvány
kuratóriumának elnöke

26. Javaslat  a  kulturális  alapítványok 2017.  évi  tevékenységéről  szóló  beszámolók
tudomásulvételére
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Gyöngyössy Csaba, a Modern Művészetért Közalapítvány kuratóriumi
                   elnöke

Buza Andrea, a Vágó Eszter Múzeumi és Műemlékvédelmi Alapítvány
kuratóriumi elnöke
Várnai Gyula, a Dunaferr-Art Alapítvány kuratóriumi elnöke
Klein  András  Miklós,  a  Dunaújvárosi  Művészetért  Alapítvány
kuratóriumi elnöke

27. Javaslat  a  háziorvosi  szolgálatok  (felnőtt,  gyermek,  ügyelet)  és  a  fogászati
szolgálat 2017. évi működéséről szóló beszámoló elfogadására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Dr. Táborosi Éva házorvos

Dr. Varsányi Mária házi gyermekorvos
Dr. Dénes Judit, a Dunaújvárosi Fogorvosok Egyesületének elnöke
Molnár György, az Inter-Ambulance Zrt. vezetője
Dózsáné dr. Sasvári Ildikó,  FMKH DJH Népegészségügyi Osztály 
osztályvezetője

28. Javaslat az Intercisa Múzeum igazgatói pályázatának kiírására
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

29. Tájékoztató a Dunaújvárosi Óvoda Honvédelmi Intézkedési Tervéről
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
              a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottságának elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője 
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30. Javaslat  önkormányzati  bérlakások elhalálozott  bérlői  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

31. Javaslat  az  Élményfürdő  üzemeltetése  vonatkozásában  fennálló  szolgáltatási
koncessziós  szerződés  módosítására,  valamint  a  használhatatlan,
balesetveszélyes ingóságok leselejtezésére
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
             az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Rácskai József, az Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt. 
                   vezérigazgatója
                   Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója

32. Javaslat forrás biztosítására a DVG Zrt. részére a Fabó Éva Sportuszoda levegő
rendszerének felújításához
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

33. Javaslat  az  Egy  Darab  Gyepért  Alapítvánnyal  fennálló  bérleti,  illetve
haszonkölcsön szerződések átruházására, tulajdonosi hozzájárulás megadására –
a Dunaújvárosi Utánpótlás Futball Klub SE kérelme
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: Fogas László, a Dunaújvárosi Utánpótlás Futball Klub SE elnöke
                   Szellák Sándor, az Egy Darab Gyepért Alapítvány kuratóriumi elnöke

34. Javaslat  a  dunaújvárosi  2976/36  hrsz.  és  a  dunaújvárosi  2976/48  hrsz.  alatt
nyilvántartott ingatlanok együttes értékesítésére vonatkozó pályázat értékelésére
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

35. Javaslat a dunaújvárosi 2976/11 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett beépítetlen
terület  megnevezésű,  természetben  az  Északi  Ipari  Parkban  található  ingatlan
hasznosítására (DAV Mérnöki Kft. kérelme)
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Rauf Norbert, az Innopark Nkft. ügyvezetője
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36. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Kohász  Kézilabda  Akadémia  Nkft.  ügyvezető
személyének megválasztására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

37. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  Közbiztonsági  és
Társadalmi Kapcsolatok Bizottságában, illetve a Gazdasági és Területfejlesztési
Bizottságban történő személycserére
Előadó: a polgármester

38. Javaslat Besztercei Zsolt képviselői indítványának megtárgyalására: a Béke körút
átnevezése Dr. Kálmán András körútra
Előadó: a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

39. Javaslat képviselői indítvány megtárgyalására Béke városrészi Közösségi Pont 
létrehozására – Hingyi László és Sztankovics László képviselők
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

40. Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintésének elfogadására
Előadó: a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága elnöke

41. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Idősügyi Koncepciójának jóváhagyására
Előadó: a polgármester

42. Javaslat  Pintér  Tamás  országgyűlési  képviselő  megalapozatlan  vádjainak
visszautasítására
Előadó: a polgármester

Dunaújváros, 2018. június 15.

      Cserna Gábor s.k.
       polgármester
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