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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. december 13-án (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 Egészségügyéért” díj ünnepélyes átadása
Meghívott: a díjazott

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 és Szervei Szervezeti és
Működési  Szabályzatáról  szóló  37/2017.  (XII.15.)  önkormányzati  rendelet
módosítására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

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  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  Önkormányzata  Közgyűlésének  az
elektronikusan  teljesíthető  adókötelezettségekről  szóló  28/2016.  (XI.18.)
önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezésére
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

7. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzata
részére a 2018.  közfoglalkoztatás lebonyolítására nyújtott  támogatási  összegek
felhasználásáról szóló elszámolás elfogadására
Előadó: a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Hosszú János, a Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi
                   Önkormányzata elnöke

8. Javaslat  a  TOP-6.4.1-16  Fenntartható  városi  közlekedésfejlesztés,  kerékpárút
hálózat  fejlesztése című pályázatra  vonatkozó tervezési  program elfogadására,
kapcsolódó költségeinek biztosítására
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
              

9. Javaslat  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  596/2018.  (XI.15.)
határozat módosítására a TOP-6.3.2-15-DU1-2016-00001 “Zöld Város Kialakítása”
című  project  keretében  megvalósuló  Főtértől  keletre  eső  területek
rekonstrukciójának kivitelezése tárgyú project vonatkozásában
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

10. 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 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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11. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  közigazgatási  területén  végzett
közfeladatok  ellátásához  szükséges  konténerek  és  zsákok  biztosítására
vonatkozó keretszerződés megkötésére a DUNANETT Nonprofit Kft.-vel
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke  
              gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke             
Meghívott: Ferencz Kornél, a DUNANETT Nkft. ügyvezető igazgatója 
                   Bencsik István, a DUNANETT Nkft. igazgatója
                            

12. Javaslat 2019. január-március 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, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Ferencz Kornél, a DUNANETT Nkft. ügyvezető igazgatója 
                   Bencsik István, a DUNANETT Nkft. igazgatója

13. Javaslat műszaki üzemeltetési szerződés módosítására az Október 23. téren lévő
játszótér és sportpálya vonatkozásában
Előadó: gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke  
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Pataki Gergely, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat regionális
                   ügyvezetője

14. Javaslat Tóth Kálmán képviselő indítványának megtárgyalására
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      

15. Javaslat Dunaújváros, Építők útja 7/A. szám alatti  ingatlan vízellátását biztosító
közterületi vízvezeték tervezésére
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

16. Javaslat  Dunaújváros szennyvíztisztító telep sodorvonali  vezeték rekonstrukciós
tervének  elkészítésére  beérkezett  árajánlatok  értékelésére  és  a  Vállalkozási
szerződés aláírására
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
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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  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  piacának  területén  galambtüskék
kihelyezésére
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
 

19. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  közigazgatási  területén  végzett
közfeladatok  ellátására  vonatkozó  szolgáltatási  keretszerződés  (2019.  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

20. Javaslat  a  Dunaújváros  Partvédelmi  Vállalattal  történő  megállapodásra  a
dunaújvárosi  magaspart  védelmi  rendszerének 2019.  évi  támogatás nyújtásáról
(2019. január 1-től december 31-ig) terjedő időszak 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: Gergő Edmond, a Partvédelmi Vállalat igazgatója
               

21. Javaslat a DVG Zrt.-vel kötött szerződésekben szereplő határidő módosítására
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

22. Javaslat  a  DVG  Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zrt.  és  az  önkormányzat  között
fennálló  egyes  megbízási,  vállalkozási,  üzemeltetési  és  őrzési  szerződések
meghosszabbítására
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

23. Javaslat  a  Középnyugat-magyarországi  Közlekedési  Központ  Zrt.  2018.  évi
várható  eredményéről  szóló  tájékoztató  megismerésére  és  tarifamódosítási
javaslattal kapcsolatos állásfoglalás kialakítására
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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: Suralik András, a KNYKK Zrt. forgalmi igazgatója
                    Erős István, a KNYKK Zrt. Fejér megyei személyszállítási
                    üzletágvezető-helyettese

24. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Daru-Team Kft.
között létrejött céltámogatási szerződésben meghatározott támogatási összeg egy
részének vonatkozásában forrás biztosítására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke                    
    

25. Javaslat  a  Radari  Sporttelep  kivilágítását  biztosító  villamosenergia  teljesítmény
bővítés finanszírozására (DVG Zrt. kérelem)
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

         
26. Javaslat a dunaújvárosi 717 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, Lőtér-Dunaújváros

megnevezésű ingatlan üzemeltetésére vonatkozó pályázat értékelésére
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
                  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
                  a pénzügyi bizottság elnöke

27. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Utánpótlás  Futball  Klub  Sportegyesülettel  kötött
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: Fogas László, a DUFK SE elnöke
    

28. Javaslat  a  DKKA-Dunaújvárosi  Kohász  Kézilabda  Akadémia  Nonprofit  Kft.  40
millió forintos tagi kölcsön visszafizetési határidejének módosítására
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: Nyakacska Zsolt, a DKKA Nonprofit Kft. ügyvezetője

29. Javaslat a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. meglévő tagi
kölcsönök rendezésére
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
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Meghívott: Nyakacska Zsolt, a DKKA Nonprofit Kft. ügyvezetője

30. Javaslat  a  dunaújvárosi  Csónakházon  tervezett  fejlesztési  munkálatok
megkezdéséhez szükséges döntések meghozatalára
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
              

31. Javaslat a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 2019. évi módosított
munkatervének elfogadására
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Kiss András, a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nkft. ügyvezetője

32. Javaslat  a Dunanett Nkft.  – folyószámla-hitelkeret meghosszabbítása céljából –
kezességvállalás megadására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
Meghívott: Ferencz Kornél, a DUNANETT NKft. ügyvezető igazgatója 

33. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  89/2015.  (II.19.)  KH
módosítására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

34. Javaslat  az Élményfürdő-komplexum ingyenes használatát biztosító, 2019. évre
vonatkozó támogatási szerződések, megállapodás elfogadására
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.
                   vezérigazgatója

35. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  a  Dunaújvárosi
Egyetem között tudományos, kulturális és közéleti együttműködésre
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: Kiss Ádám Sándor, a Dunaújvárosi Egyetem kancellárja

36. Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben foglalkoztatottak
2019. évi béren kívüli juttatására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
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              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Varga Anna Éva, a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény 
                    igazgatója

   Bölcskei Anna, az ESZI intézményvezetője
   Kissné Fekete Éva, az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője
   Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője
   Farkas Lajos, az Intercisa Múzeum igazgatója

 Kleinné Németh Judit, az Egészségmegőrzési Központ   
                        intézményvezetője

   Őze Áron, a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza igazgatója
   Farkasné Vörös Magdolna, a GESZ igazgatója
   Tóth Éva, a József Attila Könyvtár Dunaújváros igazgatója
   Hatvaniné Sáfár Erzsébet, a Bölcsődei Dolgozók Szakszervezete    

                        képviselője
  Tóthné Héger Katalin, a Független Egészségügyi Szakszervezete 

                        képviselője
   Budavári Sándorné, a KIÉT elnöke
   Takács Gabriella, az Útkeresés Segítő Szolgálat Közalkalmazotti    

                        Tanács elnöke

37. Javaslat az Intercisa Múzeum igazgatójának megbízására
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Farkas Lajos, az Intercisa Múzeum igazgatója 

38. Javaslat  az  Intercisa  Múzeum Szervezeti  és  Működési  Szabályzata  2.  számú
módosítására
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Farkas Lajos, az Intercisa Múzeum igazgatója 

39. Javaslat  a  Szonáta  Zeneművészeti  Alapítvány 2018.  évi  működési  támogatása
felhasználási és elszámolási határidejének meghosszabbítására
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Moravecz  Attila,  a  Szonáta  Zeneművészeti  Alapítvány  kuratóriumi

elnöke 

40. Javaslat  a  Kisebbségekért  –  Pro  Minoritate  Alapítvány  XXIII.  Csángó  Bál
támogatására irányuló kérelmének 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
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Meghívott: Tárnok Mária, a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány
                    kuratóriumi elnöke

41. Javaslat  az  1.  számú  fogorvosi  körzet  átvételéhez  igényelt  támogatás  irányi
kérelem elbírálására, feladatellátási szerződés megkötésére
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: Kovács Henrietta Zsófia, fogorvos
Dózsáné dr. Sasvári Ildikó FMKH DJH népegészségügyi osztályvezető

              
42. Javaslat a 9. számú fogorvosi körzet átvételéhez igényelt támogatás iránti kérelem

elbírálására, feladatellátási szerződés megkötésére
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. Pavel Andrei Emil, fogorvos
Dózsáné dr. Sasvári Ildikó FMKH DJH népegészségügyi osztályvezető

43. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. évi munkatervének
elfogadására
Előadó: a polgármester

44. Javaslat  Dunaújváros Megyei  Jogú Város Polgármesteri  Hivatala Szervezeti  és
Működési Szabályzatának 1. módosítására
Előadó: a polgármester

45. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közbeszerzési
Szabályzatának 1. számú módosítására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

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

Dunaújváros, 2018. december 07.

     Cserna Gábor s.k. 
      polgármester
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