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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
2019. január 17-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  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  Polgármesteri  Hivatalában  foglalkoztatott
közszolgálati  jogviszonyban  álló  köztisztviselők  és  közszolgálati  ügykezelők
jogviszonyának  egyes  kérdéseiről  szóló  7/2013.  (III.01.)  önkormányzati  rendelet
módosítására  (Az  előterjesztés  hétfőn,  16,00  óráig  kerül  a  képviselői
postafiókokba)
Előadó: a jegyző

5. Javaslat  az  egészségügyi  alapellátás  körzeteinek  megállapításáról  és  kialakításáról
szóló 20/2017. (V.19.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

    Meghívott: Dózsáné dr. Sasvári Ildikó FMKH DJH népegészségügyi osztályvezető 
                        Kleinné Németh Judit, az Egészségmegőrzési Központ intézmény-
                        vezetője     

6. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének Dunaújváros Önkormányzata
tulajdonában  álló  lakások,  lakóépületek  és  nem  lakás  céljára  szolgáló  helyiségek
elidegenítésének  egyes  szabályairól  szóló  18/1994.  (VI.29.)  önkormányzati  rendelt
módosítására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
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              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

7. Javaslat  a  3506  helyrajzi  számú  ingatlan  átminősítésére  és  az  önkormányzat
gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

8. Javaslat Tóth Kálmán képviselő indítványának megtárgyalására
Előadó: Tóth Kálmán képviselő
              

9. Javaslat „Dunaújváros villamos energia beszerzése a 2019. évre” 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, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke
                  az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke

10. Javaslat  „Dunaújváros  önkormányzati  tulajdonú  ingatlanok  és  fogyasztási  helyek
villamos energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési 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

11. Javaslat  a  TOP-6.9.2-16  Helyi  identitás  és  kohézió  erősítése  című  projekthez
kapcsolódó  előleg  biztosításáról  a  Dunaújvárosi  Kistérségi  Turisztikai  Nonprofit  Kft.
részére
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
Meghívott: Kiss András Péter, a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 
                   ügyvezetője

12. Javaslat  a  Fabó Éva Sportuszoda belső  medencéihez kapcsolódó fenék elszívás és
oldal befúvás csővezetékek cseréjére
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 
                      

13. Javaslat Dunaújvárosi Piac tetőszerkezetének felújítási munkálataira
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 
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14. Javaslat  az  Egyesített  Szociális  Intézmény  és  Árpád-házi  Szent  Erzsébet  Idősek
Otthonai alapító okiratának módosítására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Bölcskei Anna, az ESZI intézményvezetője 

15. Javaslat Palotás József Gyermekek című szobrának áthelyezésére
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke             
Meghívott: Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője  
                            

16. Javaslat a József Attila Könyvtár állományából elveszett, árát megtérített dokumentumok
állományból való törlésére
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Tóth Éva, a József Attila Könyvtár intézményvezetője 

17. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata területén működő fogászati
alapellátás  minőségének  javítása  érdekében  fogászati  kezelőegység  vásárlásához
történő hozzájárulásra, költségvetési fedezet biztosítására
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

18. Javaslat a Carissa Sportegyesülettel, a 2400 Dunaújváros, Váci Mihály u. 9. szám alatti
„Adománykuckó”helyiségre kötött bérleti szerződés meghosszabbítására
Előadó: gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Tóth Imre, a Carissa Sportegyesület elnöke

19. Javaslat – a Dunaújvárosi Fabó Éva Sportuszoda felújításának ideje alatti időszakra – a
Búvársuli Sportegyesület támogatására
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: Gurisatti Róbert, a Búvársuli Sportegyesület elnöke

20. Javaslat kártérítés megfizetésére az Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt. részére
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
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21. Javaslat  az  543/2018.  (X.18.)  határozat  módosítására  –  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

22. Javaslat  az  INNOPARK  Nonprofit  Kft.  egyes  feladatai,  és  az  ahhoz  kapcsolódó
eszközök, valamint a human erőforrás DVG Zrt.-be történő átcsoportosítására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Rauf Norbert, az INNOPARK Nkft. ügyvezetője
                   Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója

23. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Szennyvíztisztító  Szolgáltató  Kft.  (DSZSZ  Kft.)  ügyvezetője
lemondása miatt új ügyvezető megválasztására, valamint az önkormányzat és a DSZSZ
Kft. közötti tagi kölcsönszerződés módosítására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

24. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2018. évi munkájáról
szóló beszámoló elfogadására
Előadó: a jegyző

25. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  a  helyi  nemzetiségi
önkormányzatok között fennálló együttműködési megállapodás 3. módosítására
Előadó: a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Miskolczi László, a DMJV Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
                    Modrzejewska Ewa, a DMJV Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 
                    elnöke
                    Hosszú János, a DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
                    Mudra József, a DMJV Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
                    Benkovics Nóra, a DMJV Szerb Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Dunaújváros, 2019. január 11.

     Cserna Gábor s.k.
      polgármester
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