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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. február 14-én (csütörtök) 9,00 órai kezdettel

nyílt ülést tart, melyre meghívom

Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 2. „C” épület, közgyűlési terem

A „Dunaújváros Sportjáért” díj ünnepélyes átadása
Meghívott: a díjazottak

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  Önkormányzata  2019.  évi  költségvetési
tervének elfogadására
Előadó: a polgármester

    Meghívott: Bata János könyvvizsgáló
                       Budavári Sándorné, a KIÉT elnöke

4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és
végrehajtásának szabályairól szóló rendeltének megalkotására
Előadó: a polgármester

    Meghívott: Bata János könyvvizsgáló
                       Budavári Sándorné, a KIÉT elnöke

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

6. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a szociális
rászorultságtól  függő pénzbeli  és természetbeni  szociális ellátásokról  szóló 35/2015.
(XII.18.) önkormányzati rendelete módosítására
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
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7. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  az
anyakönyvi  események  engedélyezésének  szabályairól,  valamint  a  lebonyolításáért
fizetendő  szolgáltatási  díjak  mértékéről  szóló  önkormányzati  rendeletének
megalkotására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

8. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város Önkormányzata  Közgyűlésének a  családi
események  engedélyezésének  szabályairól,  valamint  a  lebonyolításáért  fizetendő
szolgáltatási díjak mértékéről szóló önkormányzati rendeletének megalkotására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              

9. Javaslat  a  rászoruló  dunaújvárosi  gyermekek  2019.  évi  szünidei  étkeztetésének
biztosítására
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

10. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vasmű u. 41. Irodaház
Kft.  között,  a  Vasmű  út  belvárosi  szakaszának  felújításának  megvalósításához
szükséges szerződések megkötésére
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

11. Javaslat Dunaújváros területén a Vasmű út 7-25. szám előtt létesítendő parkolók kiviteli
terveinek elkészítésére
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

12. Javaslat  Dunaújváros  területén  a  Gőzmalom  utca  útépítési  egyesített  tervének
elkészítésére
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

13. Javaslat  a  TOP-6.3.2.  „Zöld  város  kialakítása”  című  projekt  keretében  megvalósuló
Dózsa  Mozicentrum  épületének  és  környezetének  felújítására  vonatkozó  kivitelezői
szerződés 1. számú módosítására
Előadó: 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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14. Javaslat a TOP-6.3.3-16-DU1-2018-00001 “Táborállás csapadékvíz elvezetése tárgyú”
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
Meghívott: Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója

15. Javaslat  a  TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00001  azonosítószámon  regisztrált,
Látogatóközpont  kialakítása  a  Mondbach  kúriában  és  a  Baracsi  úti  Arborétum
fejlesztése című pályázat Marketing stratégia és üzleti terv dokumentáció elkészítésével
kapcsolatos feladatok átadására
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
                      

16. Javaslat  a  TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00002  azonosítószámon  regisztrált,  Intercisa
Múzeum  fejlesztése  című  pályázat  Marketing  stratégia  és  üzleti  terv  dokumentáció
elkészítéséval kapcsolatos feladatok átadására
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: Takács Rita, a Peer Communication Bt. ügyvezetője

17. Javaslat  a  TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00003  azonosítószámon  regisztrált,  Aquantis
Látogatóközpont  kialakítása  című  pályázat  Marketing  stratégia  és  üzleti  terv
dokumentáció elkészítésével kapcsolatos feladatok átadására
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: Rőczei Károlyné, a Cédrus Consult Kft. ügyvezetője

18. Javaslat  a  TOP-6.6.2-15-DU1-2016-00001  „Szociális  alapszolgáltatások
infrastruktúrájának  fejlesztése”  című  pályázat  részeként  beszerzett  gépjárműre
vonatkozó haszonkölcsön szerződés aláírására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke             
Meghívott: Kecsés Rózsa, a Jószolgálati Otthon Közalapítvány kuratóriumi elnöke 
                   Nics Éva, a Jószolgálati Otthon Közalapítvány kuratóriumi elnöke

19. Javaslat  a  TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00003  „Ruhagyári  út  és  Rév  út
közlekedésfejlesztése”  projekt  kiviteli  terveinek  felülvizsgálatára  és  átdolgozására
vonatkozó  szerződés  aláírására  (Az  előterjesztés  hétfőn,  16,00  óráig  kerül  a
képviselői postafiókokba)
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
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20. Javaslat  Dunaújváros  labdarúgó-sportlétesítmény  fejlesztés  II.  ütem  kivitelezési
munkáinak elvégzése tárgyában létrejött vállalkozási szerződés 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
              a bírálóbizottság elnöke
Meghívott: Sági Péter, a DV N Zrt. ügyvezető igazgatója
                    Vencli Adrienn, a BMSK Zrt. közbeszerzési tanácsadója

21. Javaslat a Világörökségi helyszínek fejlesztése című projekt engedélyezési terveinek
felülvizsgálata  és  kiviteli  terveinek  elkészítése  tárgyában  ajánlattételi  felhívások
kiírására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke  
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

22. Javaslat  Dunaújváros  településrendezési  eszközeinek  módosításaival  kapcsolatos
döntések meghozatalára (Rácdomb, Táborállás, Momert telephely)
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sporbizottság elnöke

23. Javaslat a Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum működési költségeinek
elfogadására
Előadó: gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke

24. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén végzett közfeladatok
ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés 1. módosítás (2019. január-március
hónap) megkötésére
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

25. Javaslat önkormányzati tulajdonú intézmények fejlesztési, felújítási munkáira
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: Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója
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26. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  261/2018.  (V.17.)  számú
határozatának módosítására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a pénzügy bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
Meghívott: Dr. Mészáros Lajos, a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet 
                   Dunaújváros főigazgatója

27. Javaslat  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  a  Szent  Pantaleon
Kórház-Rendelőintézet  között  a  8.  számú  felnőtt  háziorvosi  körzet  rezsiköltségének
fizetését biztosító megállapodás megkötésére
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a pénzügy bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
Meghívott: Dr. Mészáros Lajos, a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet 
                   Dunaújváros főigazgatója

28. Javaslat a József Attila Könyvtár 2018. évi beszámolójának és 2019. évi munkatervének
jóváhagyására
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Tóth Éva, a József Attila Könyvtár igazgatója

29. Javaslat az Intercisa Múzeum 2018. évi beszámolójának és 2019. évi munkatervének
jóváhagyására
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Farkas Lajos, az Intercisa Múzeum igazgatója 

30. Javaslat  az  önkormányzat  fenntartásában  lévő  intézményekben  megüresedett
álláshelyeknek  a  fenntartó  engedélyével  történő  betöltéséről  szóló  közgyűlési
határozatok hatályon kívül helyezésére
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

31. Javaslat  az  önkormányzati  tulajdonban  álló  dunaújvárosi  2398/2  hrsz.-ú  ingatlan
cseréjére (Városréti utca – Hétvezér utca)
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

32. 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 pénzügy bizottság elnöke
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33. Javaslat  az önkormányzat  tulajdonában álló  üdülők,  DVG Zrt.  általi  üzemeltetéséből
eredő különbözet megtérítésére
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója

34. Javaslat  az  önkormányzat  és  a  DVG Zrt.  között  fennálló,  a  Radari  Sportingatlanok
üzemeltetésére vonatkozó szerződés módosítására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója

35. Javaslat  a  682/2018.  (XII.13.)  közgyűlési  határozat  módosítására,  a  Dunaújvárosi
Utánpótlás Futball Klub Sportegyesülettel kötött támogatási szerződés vonatkozásában
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
Meghívott: Fogas László, a DUFK SE elnöke

36. Javaslat  a  “Helyi,  integrált  szabadidősportos  és  egyesületi  keretek  közötti  sport
programhoz”  (HISZEK  Benned  Sport  Program)  való  csatlakozásra,  az  Emberi
Erőforrások  Minisztériuma  Sportért  Felelős  Államtitkárságával  kötendő  támogatási
szerződés aláírásnak utólagos jóváhagyására, valamint a nyertes pályázóval kötendő
támogatási szerződés aláírására
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: Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója

37. Javaslat a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség által szervezett XVII. Carissa Kupán tett
polgármesteri felajánlás elfogadására
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
Meghívott: Kalácska András, a DLSZ elnöke
                   Feth Katalin, a Magyar Vöröskereszt területi vezetője

38. Javaslat a dunaújvárosi szennyvíztisztító telep DVCSH Kft. általi üzemeltetéséről
Előadó: a pénzügy bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Dr. Göblyös Béla, a DVCSH Kft. ügyvezetője
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39. Javaslat  a  Kulcs-Rácalmás  szennyvíz-elvezetési,  tisztítási  agglomerációváltás
tárgyában  született  egyes  határozatok  felülvizsgálatára  (Az  előterjesztés  hétfőn,
16,00 óráig kerül a képviselői postafiókokba)
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

40. Javaslat a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. és az önkormányzat közötti
tagi kölcsönszerződés 2. számú módosítására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

41. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Kistérségi  Turisztikai  Közhasznú  Nonprofit  Kft.  új
felügyelőbizottsági tagjának megválasztására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

                     a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

42. Javaslat megbízási szerződés megkötésére a DVG Zrt.-vel a szabálysértési eljárásban
kiszabott  közérdekű  munka  végrehajtásában  történő  közreműködésre  (Az
előterjesztés hétfőn, 16,00 óráig kerül a képviselői postafiókokba)
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

43. Javaslat a Közszolgálat Üdültetéséért Közalapítvány megszüntetésére
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

44. Javaslat Szabó Zsolt képviselő indítványának megtárgyalására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

45. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  Pénzügyi  Bizottságában,
Ügyrendi,  Igazgatási  és  Jogi  Bizottságában,  illetve  Városüzemeltetési,
Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottságában történő személycserére
Előadó: a polgármester

46. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2019.  évi  közbeszerzési
terve elfogadására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a bírálóbizottság elnöke

47. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  2019.  évi  szabadságának
ütemezésére
Előadó: a polgármester

48. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Polgármestere  2019.  évi  cafetériajuttatási
keretének elfogadására
Előadó: a jegyző

Dunaújváros, 2019. február 8.

     Cserna Gábor s.k.
      polgármester
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