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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. október 18-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 Közgyűlésének 30/2017.
(X.20.)  „az  önkormányzat  sporttevékenységgel  kapcsolatos  feladatairól  és
kötelezettségeiről” szóló önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke

4. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  Dunaújváros  Helyi
Építési Szabályzatról 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

5. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  a  személytaxi-
szolgáltatás legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és a díjalkalmazás
feltételeiről szóló önkormányzati rendelet újraalkotására
Előadó: a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
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6. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 84/2017. (II.16.) határozat
módosítására a TOP-6.1.4-16 „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés” című projekt vonatkozásában
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
Meghívott: Mádai Balázs, a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezető igazgatója

7. Javaslat  TOP-6.1.4-16  Társadalmi  és  környezeti  szempontból  fenntartható
turizmusfejlesztés c. pályázaton való részvételre az „Intercisa Múzeum fejlesztése”
c. projekt vonatkozásában
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

8. Javaslat  a  TOP-6.1.4-16  Társadalmi  és  környezeti  szempontból  fenntartható
turizmusfejlesztés  c.  pályázaton  való  indulásra  és  konzorciumi  megállapodás
aláírására Aquantis Turisztikai Információs Központ kialakítása céljából
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
Meghívott: Mádai Balázs, a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezető igazgatója

9. Javaslat a TOP-6.4.1-16 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés, Kandó Kálmán
tér  közlekedésbiztonsági  fejlesztése  című  pályázaton  való  részvételre  és
konzorciumi megállapodás aláírására
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
             a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
             az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
                 a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke

10. Javaslat  a  TOP-6.4.1-16  Fenntartható  városi  közlekedésfejlesztés,  kerékpárút
hálózat fejlesztése című pályázaton való részvételre
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

11. Javaslat  a  TOP-6.1.5-16  Gazdaságfejlesztést  és  a  munkaerő  mobilitás
ösztönzését  szolgáló  közlekedésfejlesztés  című pályázaton  való  részvételre  és
konzorciumi 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: Mádai Balázs, a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezető igazgatója
                  Szilvai József Attila, Magyar Közút Nonprofit Zrt. vezérigazgatója
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12. Javaslat  a  TOP-6.1.1-16 Ipari  parkok, iparterületek fejlesztése című pályázaton
való részvételre és konzorciumi 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

13. Javaslat a TOP-6.3.3-16 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések című
pályázaton való részvételre és konzorciumi 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

14. Javaslat  a  TOP-6.1.5-16  Gazdaságfejlesztést  és  a  munkaerő  mobilitás
ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés c. pályázaton való indulásra „A 62 819
jelű  út  6-os  út  és  M6-os  út  közötti  szakaszának  felújítása”  c.  projekt
vonatkozásában  (Az  előterjesztés  hétfőn  16,00  óráig  kerül  a
képviselői postafiókokba)
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
              

15. Javaslat  az  MVP  keretében  az  „Új  városi  fürdő-  és  vízisport  centrum
megvalósításának  ingatlanfejlesztési  és  beruházási  koncepciója”  –  Fabó  Éva
Sportuszoda  projekthez  szükséges  tervezői  művezetés  biztosítására  (Az
előterjesztés hétfőn 16,00 óráig kerül a képviselői postafiókokba)
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 Imre, a Central Studio Tervező és Pénzügyi Kft. ügyvezetője

16. Javaslat  a  Magyar  Építészeti  Múzeum  részére  önkormányzati  hozzájárulás
megadására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

17. Javaslat a Gagarin tér 7-11. Társasház árkádjának felújítására nyújtott támogatási
szerződés módosítására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Sztankovics András közös képviselő
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18. Javaslat  együttműködési  megállapodás  megkötésére  víziturisztikai  célú
információs eszközök elhelyezése tárgyában
Előadó: a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Pető Zsolt, a Dunaferr SE Kajak-Kenu és Sárkányhajó Szakosztály
                   elnöke

19. Javaslat  „Vállalkozási  keretszerződés  Dunaújváros  közigazgatási  területén
található  parkokban,  erdős-fás  területeken,  az  övárkokban  és  a  helyközi
buszjáratok megállóiban szemétszedés, takarítás folyamatos elvégzésére” tárgyú
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

20. Javaslat a hulladékgyűjtéssel és elhelyezéssel kapcsolatos tájékoztató kampány
megindításáról és Dunaújváros területén szelektív hulladékgyűjtő szigetek, pontok
létrehozásáról szóló képviselői indítvány megtárgyalására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke

21. Javaslat az Intercisa Múzeum igazgatói beosztására kiírt pályázat elbírálására és
a miniszteri vélemény megkérésére
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

    Meghívott: Farkas Lajos pályázó

22. Javaslat  a  Bölcsődék  Igazgatósága  Dunaújváros  intézmény  engedélyezett
foglalkoztatotti létszámának emelésére
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 Anna Éva, a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros igazgatója

23. Javaslat az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek
Otthonai alapító okiratának és működési engedélyének 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 
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24.  Javaslat  a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Házával  megkötött  fenntartói
megállapodás módosítására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
Meghívott: Őze Áron, a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza igazgatója

25. Javaslat  –  a  „Hátrányos  helyzetű  tanulók  Arany  János  tehetséggondozó
Programjában” részt vevő tanulók szerződéseinek módosítására
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

26. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 281/2018. (V.17.) határozat
módosítására,  és  pályázati  eljárás  előkészítésére  –  KNYKK  Zrt.  autóbusszal
végzett közszolgáltatás
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
Meghívott: Németh Tamás János, a KNYKK Zrt. vezérigazgatója

27. Javaslat  a  Kavics-Ker  Kft.  területbérleti  szerződése  által  bérelt  terület  külön
helyrajzi számon történő feltüntetésére (dunaújvárosi 372/19 hrsz. „q” alrészlete)
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

28. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  631/2015.  (XI.19.)
határozata  hatályon  kívül  helyezésére  és  az  Amitis  Kft.  ingatlanhasznosítási
szándékával kapcsolatos döntés meghozatalára (dunaújvárosi 372/19 hrsz., alsó
Duna-part, 1.082 m2)
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Kardos Gábor, az Amitis Kft. ügyvezetője

29. Javaslat a 389/2018. (VI.21.) közgyűlési határozat 3. pontjának módosítására, a
Dunaújvárosi Utánpótlás Futball Klub részére megadott tulajdonosi hozzájárulás
vonatkozásában
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
Meghívott: Fogas László, a Dunaújvárosi Utánpótlás Futball Klub SE elnöke
          

30. Javaslat a Corner Trade Kft. részére történő útszolgalom megadására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Grábics Gábor, a Corner Trade Kft. ügyvezetője
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31. Javaslat a 306/2018. (V.17.) közgyűlési határozat hatályon kívül helyezésére, új
döntés  meghozatalára,  az  Energo-Hőterm  Beruházó,  Működtető  Kft.
könyvvizsgálója megválasztása vonatkozásában
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

32. Javaslat  a  dunaújvárosi  113/2 helyrajzi  számú, Dunaújváros,  Kenyérgyári  út  6.
szám  alatt  található  ingatlan  DVG  Zrt.-be  történő  apportálására  (Az
előterjesztés az ülés elején kerül kiosztásra)
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 Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Zrt. között a
Fabó Éva Sportuszoda üzemeltetésére vonatkozó szerződés megszüntetésére és
az  uszoda  felújítása  miatt  szükségessé  vált  feladatok  elvégzésének
megrendelésére
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója

34. Javaslat  az  Élményfürdő  üzemeltetési  többletköltségei  finanszírozásával
kapcsolatos állásfoglalás kialakítására
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Rácskai József, az Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt. vezér-
                   igazgatója

35. Javaslat  a  dunaújvárosi  717  hrsz.-ú,  Lőtér-Dunaújváros  megnevezésű  ingatlan
üzemeltetésére vonatkozó pályázati felhívás elfogadására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke

36. Javaslat a dunaújvárosi szennyvíztisztító telep DVCSH Kft. általi üzemeltetéséhez
szükséges döntés meghozataláról
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Lángi Gábor, Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft.
                   ügyvezetője

37. Javaslat az önkormányzati többségi tulajdonban lévő gazdasági társaságoktól az
„in-house” jogalap megállapításához szükséges dokumentum bekérésére
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
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38. Javaslat a 0128/1-es helyrajzi számú közterület elnevezésére
Előadó: a polgármester

Dunaújváros, 2018. október 12.

      Cserna Gábor s.k.
       polgármester
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