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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. szeptember 20-án (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  Önkormányzat  2018.  évi
költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló  5/2018.  (II.16.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: a polgármester

4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú város Önkormányzat Közgyűlésének 21/2013.
(V.24.)  „a közterületek elnevezéséről,  a házszámozásról  és Dunaújváros egyes
városrészeinek elnevezéséről” szóló önkormányzati rendelete módosítására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke

5. 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

6. Javaslat  a  Magyar  Mentőszolgálat  Alapítvánnyal  kötött  ellátási  szerződés
módosítására
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: Pribil Sándor, a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány kuratóriumi elnöke
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7. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzat  Közgyűlésének  a
lakások  és  helyiségek  bérletéről  és  a  lakbérekről  szóló  25/2017.  (VI.16.)
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: Pribil Sándor, a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány kuratóriumi elnöke

8. Javaslat  a Modern Városok Program keretében az új  szálloda építéséről  szóló
tervdokumentáció elkészítésével kapcsolatos feladatok DVG Zrt. részére történő
átadására
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              

9. Javaslat  az  MVP  keretében  az  „Új  városi  fürdő-  és  vízi  sport  centrum
megvalósításának ingatlanfejlesztési és beruházási koncepciója” project Fabó Éva
uszoda  kivitelezés  műszaki  ellenőri  és  beruházás-lebonyolítói  feladataira
vonatkozó szerződésekre
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
             az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
                 az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke

10. Javaslat  a  TOP-6.5.1-2016-00001  Dózsa  György  Általános  Iskola
épületenergetikai  felújításához  kapcsolódó  pótmunkák  elvégzésére,  kivitelezési
határidő módosításának elfogadására
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 Mária Út Egyesülettel történő együttműködésre
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
                  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

12. Javaslat Dunaújváros területén új gyalogos-átkelőhely és járda közvilágításának
kivitelezésére, valamint kapubehajtó kiépítésére
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 önkormányzati tulajdonú intézmények fejlesztési, 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

14. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  közigazgatási  területén  végzett
közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés 3. 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

15. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési
tervének 1. számú módosítására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke

16. Javaslat a „Vállalkozási szerződés keretében 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 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

17. Javaslat „Dunaújváros területén intelligens gyalogátkelő telepítése” tárgyban indult
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

18. Javaslat  „Dunaújváros  térfelügyeleti  kamerarendszerének  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
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19. Javaslat  a  víziközmű  rendszerre  vonatkozó  2018.  évben  benyújtandó  Gördülő
fejlesztési  terv  elfogadására  és  a  benyújtáshoz  szükséges  meghatalmazás
megadására
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. Göblyös Béla, a DVCSH Kft. ügyvezetője
                          

20. Javaslat a Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2018. évi 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: Magosi Lajos tűzoltó ezredes, FMKI igazgatója

Lóki Richárd alezredes, FMKI DKK katasztrófavédelmi kirendeltség-
vezetője

              
21. Javaslat a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 2017. évi

beszámolójának és közhasznúság jelentésének elfogadására 
Előadó: a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
Meghívott: Udvardi Sándor, a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért
                   Közalapítvány kuratóriumi elnöke

22. Javaslat a Dunaújvárosiak Életéért Közalapítvány alapító okiratának módosítására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

23. 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

24. Javaslat a 10. számú fogorvosi körzet ellátása érdekében Dr. Kosztándi-Molnár
Arnold  fogorvossal  feladatellátási  előszerződés  és  –szerződés  megkötésére,  a
meglévő  feladatellátási  szerződés  egyidejű  megszüntetésével;  a  körzet
átvételéhez igényelt támogatás iránti kérelem elbírálására
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: Dr. Kéthelyi Ágnes fogorvos

Dr. Kosztándi-Molnár Arnold fogorvos
Dózsáné dr. Sasvári Ildikó, a FMKH DJH Népegészségügyi Osztály
osztályvezetője

            
25. Javaslat  a  3.  számú  fogorvosi  körzet  ellátására  dr.  Garai  Gréta  fogorvossal

feladatellátási előszerződés, feladatellátási szerződés megkötésére és támogatás
iránti kérelem elbírálására
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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: Dr. Garai Gréta fogorvos

Dózsáné dr. Sasvári Ildikó, a FMKH DJH Népegészségügyi Osztály
osztályvezetője

26. Javaslat  Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése 262/2018. (V.17.)  számú
határozatának módosítására
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: Dr. Majorosi Emese háziorvos

27. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Gazdasági  Ellátó  Szervezet  magasabb  vezetőjének
megbízására
Előadó: a polgármester
Meghívott: a pályázó

28. Javaslat óvodai és iskolai szociális munka személyi feltételeinek biztosítására, az
Útkeresés Segítő Szolgálat foglalkoztatotti létszámának meghatározására
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
Meghívott: Kissné Fekete Éva, az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője

29. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019.
évi fordulójához való csatlakozásra
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

30. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Szennyvíztisztító  Szolgáltató  Kft.  (DSZSZ  Kft.)  új
ügyvezetője megválasztására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

31. Javaslat  az  Energo-Hőterm  Beruházó,  Működtető  Kft.  felügyelő  bizottsági
tagjainak megválasztására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Busi Éva, az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft. ügyvezető 
                   igazgatója 

32. Javaslat a 303/2018. (V.17.) közgyűlési határozat 2. pontjának módosítására, a
Dunanett Nkft. könyvvizsgálója díjazása megállapítása vonatkozásában
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Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

33. Javaslat a 820/2017. (XII.14.) közgyűlési határozat 4. pontjának módosítására, a
dunaújvárosi csónakház fejlesztéséhez szükséges döntések vonatkozásában
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke

34. Javaslat az Élményfürdő üzemeltetése tárgyban kötött szolgáltatási koncessziós
szerződés kiegészítésére
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Rácskai József, Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt. vezérigazgatója

35. Javaslat a Pentelei Waldorf Általános Iskola felújítási kérelméről 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
Meghívott: Ladi Éva, a Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány kuratóriumi
                   elnöke

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

37. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2018. I-VI. havi pénzügyi
terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására
Előadó: a polgármester

38. Javaslat  a  Dr.  Kovács  Pál  Közszolgálati  Újrakezdési  Alapítvány  2017.  évi
beszámolójának elfogadására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Dunaújváros, 2018. szeptember 14.

      Cserna Gábor s.k.
       polgármester
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