
1

                  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. március 21-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  Önkormányzata  Közgyűlésének  az
önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményekről szóló
22/2010. (VI.25.) 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: Bölcskei Anna, az ESZI intézményvezetője
                    Kissné Fekete Éva, az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője
                    Varga Anna Éva, a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros igazgatója

5. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  a
Közszolgálati  Tisztviselők  Napja  munkaszüneti  nappá  nyilvánításáról  szóló
önkormányzati rendelet megalkotására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

6. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  a  településkép  védelméről
szóló 43/2017. (XII.22.) önkormányzati rendeletének módosítására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
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7. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vasmű u. 41. Irodaház
Kft.  között,  a  „Vasmű  út  belvárosi  szakaszának  felújításának”  megvalósításához
szükséges projektmenedzseri feladatok ellátására vonatkozó szerződés megkötésére
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke

8. Javaslat  a Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata és a DVG Zrt.  között,  a
„Vidámpark, illetve a vidámparki terület fejlesztése” című projekt tárgyában a műszaki
tartalom megvalósítására vonatkozó szerződés megkötésére
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke
              

9. Javaslat a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás megvalósításával kapcsolatos
döntések  meghozatalára  és  az  Óbuda  Kft.-vel  megkötött  vállalkozási  szerződés  1.
számú 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
Meghívott: Sági Péter, a DV N Zrt. vezérigazgatója              

10. Javaslat  az MVP keretében a Fabó Éva Sportuszoda felújítása projekt kivitelezésére
vonatkozó szerződésmódosítás pénzügyi fedezetének biztosítására
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
Meghívott: Mádai Balázs, a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezetője              

11. Javaslat  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  DVG  Zrt.  között,  a
Modern  Városok  Programhoz  kapcsolódó,  a  nyilvánosság  biztosítására  vonatkozó
szolgáltatások  teljesítésére  kiterjedő  megbízási  szerződések  megkötéséről  szóló
579/2018. (XI.15.) közgyűlési határozat módosítására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke
Meghívott: Mádai Balázs, a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezetője              

12. Javaslat  a  Világörökségi  helyszínek fejlesztése című projekt  engedélyezési  terveinek
felülvizsgálata  és  kiviteli  terveinek  elkészítése  tárgyában  beérkezett  ajánlatok
elbírálására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
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13. Javaslat a Duna-parti Kilátó körüli terület és partfal tereprendezési munkáira
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 

14. Javaslat új közterületi padok megrendelésére
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
Meghívott: Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 

15. Javaslat  Dunaújváros  területén  járda,  út  és  lépcső felújítási,  vízelvezetés  megoldási,
buszöböl felújítási munkálataira
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  a  Lajos  király körút  9-11.  előtti  parkoló  bővítés  közterület  alakítási  tervének
jóváhagyására és a parkoló egyesített engedélyezési és 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 

17. Javaslat  2019.  április-december  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, 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 

18. Javaslat  a  DUNANETT  Nonprofit  Kft.  által  végzett  lomtalanítási  tevékenységhez
többletforrás biztosítására
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: Ferencz Kornél, a DUNANETT Nkft. ügyvezető igazgatója
                    Bencsik István, a DUNANETT Nkft. igazgatója 
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19. Javaslat  DMJV  közigazgatási  területén  végzett  közfeladatok  ellátásához  szükséges
konténerek  és  zsákok  biztosítására  vonatkozó  keretszerződés  megkötésére  a
DUNANETT Nonprofit Kft.-vel
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: Ferencz Kornél, a DUNANETT Nkft. ügyvezető igazgatója
                    Bencsik István, a DUNANETT Nkft. igazgatója 

20. Javaslat  DMJV  közigazgatási  területén  végzett  közfeladatok  ellátására  vonatkozó
szolgáltatási keretszerződés – 2019. 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 

21. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  sportlétesítményei  részére  történő
víztakarékos eszközök beszerzésére és telepítésére
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 Béla, a Vízinnovációs Kft. képviseletében
                    

22. Javaslat ESMA Reklám Zrt.-vel megkötendő villamos energia fogyasztás elszámolásával
kapcsolatos megállapodásról
Előadó: a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

23. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  partvédelmi  rendszer  felszíni  vízelvezető
létesítményeinek helyreállítására 
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 

24. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Partvédelmi  Vállalat  2018.  január  1.  –  2018.  december  31.
közötti  időszak  ténylegesen  felmerült  működési  költség  és  a  808/2017.  (XII.14.)
határozatában jóváhagyott összeg különbözetének megtérítésére
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 Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat igazgatója
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25. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Tankerületi  Központ  intézmény-átszervezési  javaslatának
véleményezésére
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Szilágyiné Németh Sarolta, a Dunaújvárosi Tankerületi Központ igazgatója

26. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Tankerületi  Központ  intézmény-átszervezési  javaslatának
véleményezésére (Széchenyi István Kollégium)
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Szilágyiné Németh Sarolta, a Dunaújvárosi Tankerületi Központ igazgatója

27. Javaslat a Szent Pantaleon Kórház – Rendelőintézet vissza nem térítendő támogatás
iránti kérelmének elbírálására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
               a pénzügyi bizottság elnöke
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
Meghívott: Dr. Mészáros Lajos, a Szent Pantaleon Kórház–Rendelőintézet Dunaújváros
                   főigazgatója

28. Javaslat  a  Szent  Pantaleon  Kórház  –  Rendelőintézet  Dunaújváros  fül-orr-gégészet
kezelőegység beszerzésének támogatásáról szóló kérelmének elfogadására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
               a pénzügyi bizottság elnöke
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Dr. Mészáros Lajos, a Szent Pantaleon Kórház–Rendelőintézet Dunaújváros
                   főigazgatója

29. Javaslat a dr. Kosztándi-Molnár Arnold fogorvos támogatási kérelmének 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. Kosztándi-Molnár Arnold fogorvos

30. Javaslat a dr. Székely Krisztina fogorvos támogatási kérelmének 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. Székely Krisztina fogorvos
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31. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 9. számú fogorvosi körzet
átvételéhez igényelt támogatás iránti kérelem elbírálásáról és feladatellátási szerződés
megkötéséről szóló 697/2018. (XII.13.) számú határozata hatályon kívül helyezésére
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

32. Javaslat az Egészségmegőrzési Központ 2018. évi  tevékenységének értékelésére, az
intézmény beszámolójának elfogadására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Kleinné Németh Judit, az Egészségmegőrzési Központ intézményvezetője

33. Javaslat  a  Magyar  Mentőszolgálat  Alapítvány  2018.  évi  tevékenységéről  szóló
beszámoló elfogadására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Pribil Sándor Zoltán, a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány kuratóriumának 

elnöke

34. Javaslat a Bartók színházban új álláshely engedélyezésére
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: Őze Áron, a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza igazgatója

35. Javaslat a 2018. évi közművelődési pályázaton nyújtott egyes alapítványi támogatások
elszámolási határidejének, és a támogatási szerződések módosítására
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Fazekas Andrea, a Muzsikáló Fiatalok Alapítvány kuratóriumi tagja
                   Gyöngyössy Csaba, a Modern Művészetért Közalapítvány kuratóriumi
                   elnöke
                   Nics Éva, a Jószolgálati Otthon Közalapítvány kuratóriumi elnöke

36. Javaslat  Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése 18/2019. (I.17.) Palotás József
Gyermekek című szobrának áthelyezéséről szóló határozatának visszavonására
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője

                          Palotás József szobrászművész 
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37. Javaslat  a  Vasas  Táncegyüttes  támogatására  és  szerződéskötésre  a  Vasas
Táncegyüttes Alapítvánnyal
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Horváth Attila, a Vasas Táncegyüttes Alapítvány kuratóriumi elnöke

38. Javaslat a DUDIK Fesztivál támogatására és megbízási szerződés megkötésére a DVG
Zrt.-vel
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Kalocsai Imre, az EHÖK megbízott elnöke
                   Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója

39. Javaslat a Rockmaraton Fesztivál megrendezésére és támogatására
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Varga-Csajkás Zoltán, a Sámántánc Alapítvány kuratóriumi elnöke

40. Javaslat a 2019. évi „Közbiztonsági Rendezvénysorozat” 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: Udvardi Sándor, a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért 
                   Közalapítvány kuratóriumi elnöke

41. Javaslat a DVG Zrt. által szervezett Jazz Klub 2019. évi támogatására
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: Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 

42. Javaslat a Városvédők Újtelepért Egyesület részére, a 2400 Dunaújváros, Jókai u. 19.
szám alatti  – korábban gondnoki  lakásként  hasznosított  – 109 m2 alapterületű iskola
megnevezésű  helyiség,  városrészi  közösségi  célra  történő,  ingyenes  használatba
adására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
Meghívott: Kissné Fehér Éva, a Városvédők Újtelepért Egyesület elnöke
                   Mészáros László, a 9. számú választási körzet felelőse
                   Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója
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43. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Dunaújvárosi Egyetem és
a Mozicentrum Kereskedelmi  és  Szolgáltató  Kft.  között  megállapodással  kapcsolatos
döntések meghozatalára
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
Meghívott: Verasztó Sándor, a Mozicentrum Kft. ügyvezetője
                    Kiss Ádám, a Dunaújvárosi Egyetem kancellárja

44. Javaslat  a  Fejér Megyei  Kormányhivatallal  fennálló bérleti  és használati  szerződések
felmondásának elfogadására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Dr. Simon László kormánymegbízott

45.  Javaslat  a DV N Zrt.  2018. évi  egyszerűsített  éves beszámolójának elfogadására és
vezérigazgató és könyvvizsgáló személyének választására
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Sági Péter, a DV N Zrt. vezérigazgatója

46. Javaslat az Innopark Nonprofit Kft. 2018. évi éves beszámolójának, vezető tisztségviselő
és könyvvizsgáló megválasztására
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Rauf Norbert, az Innopark Nkft ügyvezetője

47. Javaslat  a  Középnyugat-magyarországi  Közlekedési  Központ  Zrt.  2018.  év  helyi
közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó elszámolás és a 2018. évi  tevékenységről
szóló beszámoló elfogadására
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Németh Tamás, a KNYKK Zrt. vezérigazgatója
                   Suralik András, a KNYKK Zrt. forgalmi igazgatója
                   Erős István, a Fejér megyei személyszállítási üzletágvezető-helyettes

48. Javaslat  az  autóbusszal  végzett  menetrend  szerinti  személyszállítási  közszolgáltatás
megújításával kapcsolatosan pályázati kiírás elfogadására
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
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49. Javaslat  az  Élményfürdő-komplexum  szolgáltatási  koncessziós  szerződés  és  az
ingyenes,  illetve  kedvezményes  használatát  biztosító  támogatási  szerződések,
megállapodás lejárati idejének meghosszabbítására
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

50. Javaslat  Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése 552/2018. (X.18.)  határozata a
dunaújvárosi  szennyvíztisztító  telep  DVCSH  Kft.  általi  üzemeltetéséhez  szükséges
döntés meghozataláról 2. pontja módosítására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

51. Javaslat CO2 kvóta vásárláshoz forrás biztosítására az Energo-Viterm Kft. részére
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Kozik Árpád, az Energo-Viterm Kft. ügyvezetője

52. Javaslat  a DVG Dunaújvárosi  Vagyonkezelő Zrt.  és az önkormányzat  között  fennálló
üzemeltetési és őrzési szerződés módosítására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 

53. Javaslat  a  volt  „Vidámparki”  Sporttelep  öltöző  épület  és  műfüves  futballpályák
kerítésének felújítására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 

54. Javaslat a Pentelei Waldorf Általános Iskola épületének ereszcsatorna cseréjére
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 Pedagógia Alapítvány elnöke

55. Javaslat  a  Göllner  Mária  Waldorf  Pedagógiai  Alapítvány  által  a  Pentelei  Waldorf
Általános Iskola felújítására fordított költségek bérleti díjba történő beszámítására
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 Pedagógia Alapítvány elnöke
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56. Javaslat a dunaújvárosi 2976/52 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett beépítetlen terület
megnevezésű, természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlan hasznosítására
(Baranyai Invest Zrt. kérelme)
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

57. Javaslat a sportpályázatra érkezett alapítványi kérelmek elbírálására – 2019. évre
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

58. Javaslat  a  “Védőháló  a  Dunaújvárosi  Díjhátralékosokért”  Alapítvánnyal  a  2018.  évre
megkötött támogatási szerződés módosítására              
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke

59. Javaslat  a  “Védőháló  a  Dunaújvárosi  Díjhátralékosokért”  Alapítvánnyal  kötendő
támogatási szerződés megkötésére
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke

60. Javaslat az önkormányzati honlap üzemeltetésére, az ajánlattevői kör meghatározására,
valamint a beszerzési eljáráshoz kapcsolódó, ajánlatkérés és szerződés tervezetének
véleményezésére
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

61. Javaslat „Dunaújváros önkormányzati tulajdonú ingatlanok és fogyasztási helyek villamos
energia beszerzése” 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

62. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata közbeszerzési értékhatárt el
nem érő beszerzések lebonyolításáról szóló szabályzatának 1. számú módosítására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

63.  Javaslat  a  2019.  május  26.  napjára  kitűzött  Európai  Parlament  tagjainak választása
során  a  lebonyolításában  résztvevő  dunaújvárosi  szavazatszámláló  bizottságok
póttagjainak megválasztására
Előadó: a jegyző, a helyi választási iroda vezetője
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64. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város IV. Települési Környezetvédelmi Programjának
elfogadására
Előadó: a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
Meghívott: Dr. Éri Vilma, a Környezettudományi Központ Alapítvány igazgatója

Dunaújváros, 2019. március 14.

     Cserna Gábor s.k.
      polgármester
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