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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. május 30-án (csütörtök) 9,00 órai kezdettel

rendkívüli nyílt ülést tart, melyre meghívom

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

Javasolt napirend:

1. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2018.  évi
költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására
Előadó: a polgármester
Meghívott: Bata János könyvvizsgáló

2. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
és  végrehajtásának  szabályairól  szóló  6/2019.  (II.15.)  önkormányzati  rendelet
módosítására
Előadó: a polgármester

                  
3. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésnek  az  állattartásról  szóló

32/2012. (VI.8.) önkormányzati rendelete módosítására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke

          
4. Javaslat Dunaújváros településszerkezeti tervének módosítására

Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

5. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének Dunaújváros Helyi Építési
Szabályzatáról szóló 15/2016. (V.20.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
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6. Javaslat a 4. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására dr. Petrus Izabella orvossal
feladatellátási előszerződés, feladatellátási szerződés megkötésére és támogatás
iránti kérelem 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. Petrus Izabella orvos
                       Dózsáné dr. Sasvári Ildikó FMKH DJH népegészségügyi osztályvezető 

7. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. I-III. havi pénzügyi
terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására
Előadó: a polgármester

8. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019 évi költségvetési
rendeletének  egyensúlyban  tartásához  szükséges  külső  forrás  igénybevételének
elfogadásáról
Előadó: a polgármester

9. Javaslat  az  MVP  keretében  az  „Új  városi  fürdő-  és  vízi  sport  centrum
megvalósításának ingatlanfejlesztési és beruházási koncepciója” projekt „Fürdőpark
kialakítása” projektelem nyilvánosság biztosítására vonatkozó megbízási szerződés
megkötésére
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 DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 

10. Javaslat  az  „MVP-Szalki-sziget  rekreációs  célú”  fejlesztése  projektre  vonatkozó
előirányzat átcsoportosításra
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              

11. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről, a „Szálloda és
Rendezvényközpont létesítése az AQUANTIS Wellness- és Gyógyászati Központ
mellett” című projekt megvalósításához szükséges szerződések megkötésére
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  DVG  Zrt.  elnök-vezérigazgatója,  a  Vasmű  út  41.

Irodaház Kft. ügyvezető igazgatója

12. Javaslat a Baracsi úti arborétum fejlesztésével összefüggésben átjárási szolgalmi
jog alapítására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
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13. Javaslat  Dunaújváros  labdarúgó-sportlétesítmény  fejlesztésének  2.  üteme
tárgyában létrejött támogatási szerződés 4. 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               
              

14. Javaslat  a  Muzeális  intézmények  szakmai  támogatására  vonatkozó  pályázat
benyújtására, megvalósítására (Kubinyi Ágoston Program)
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
              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: Farkas Lajos, az Intercisa Múzeum igazgatója 
                    Mádai Balázs, a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezetője

15. Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításaival kapcsolatos
döntések meghozatalára (kertes mezőgazdasági területeken és a 2624/1 hrsz.-ú
ingatlanon)
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 sportbizottság elnöke
              

16. Javaslat  Dunaújváros  területén  buszvárók  bontási,  út-  és  lépcső  javítási
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 

       
17. Javaslat Dunaújváros, Hengerész utca területén új közterületi játszótér kialakítására

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 

18. Javaslat a 1449/4 hrsz. alatt található önkormányzati tulajdonú 2 db romos épület
bontására és kerítés építésére, valamint a Gyepmesteri  telep romos épületeinek
bontására
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 
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19. Javaslat  a  római  katolikus  egyház  támogatására,  templomi  ólomüveg  ablak
beépítése érdekében
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: Baltási Nándor plébános 

20. Javaslat a 9.  számú felnőtt  háziorvosi körzetet ellátó Ezoterika 3x7 Egészségért
Szolgáltató Betéti Társasággal fennálló feladatellátási szerződés megszüntetésére
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Dr. Bekő Irén háziorvos

                       Dózsáné dr. Sasvári Ildikó FMKH DJH népegészségügyi osztályvezető 

21. Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda Alapító Okiratának módosítására
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője  

22. Javaslat  a  szociális  és  egészségügyi  szervezetek  2019.  évi  támogatására
vonatkozó alapítványi pályázatok elbírálására
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

                            
23. Javaslat  az  oktatási  és  ifjúsági  tevékenységű  civil  szervezetek  2019.  évi

támogatására vonatkozó alapítványi pályázatok 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

24. Javaslat a Közművelődési pályázatra érkezett alapítványi kérelmek 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

25. Javaslat  önkormányzati  bérlakások  volt  bérlői  behajthatatlan  közüzemi
díjtartozásának tulajdonosi helytállására a DVCSH Kft. felé
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke             
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Neszmélyi Loránd, a DVCSH Kft. ügyvezető igazgatója  
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26. Javaslat a DSZSZ Kft. 2018. évi éves beszámolójának elfogadására
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke             
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Gilicze József, a DSZSZ Kft. ügyvezetője  

27. Javaslat a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. 2018. évi
éves  beszámolójának  elfogadására,  valamint  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Közgyűlésének 251/2019. (IV.18.) határozatának hatályon kívül helyezésére, és a
határozatban foglalt határidő módosítására
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke             
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Nyakacska Zsolt, a DKKA Nkft. ügyvezetője  

28. Javaslat  a  DVG  Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zrt.  2018.  évi  beszámolójának  és
2019.  évi  üzleti  tervének  elfogadására,  valamint  javadalmazási  szabályzata
módosítására
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 

29. Javaslat  a  Vasmű  u.  41.  Irodaház  Kft.  2018.  évi  egyszerűsített  éves
beszámolójának, 2019. évi üzleti tervének elfogadására, valamint a könyvvizsgáló
és vezető tisztségviselő személyének megválasztására
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke             
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Mádai Balázs, a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezetője 

30. Javaslat a DVCSH Kft. könyvvizsgálója személyére
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke             
              a pénzügyi bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Neszmélyi Loránd, a DVCSH Kft. ügyvezető igazgatója

31. Javaslat  forráshely  biztosítására  a  Magyar  Országos  Strandröplabda  Bajnokság
Dunaújvárosi Mestertorna, DVG Zrt. és a Magyar Röplabda Szövetség által történő
lebonyolításhoz
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke   
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke          
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója
                    Bánki Ánges, a Magyar Röplabda Szövetség Strandröplabda Bizottság 
                    elnöke
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32. Javaslat  állásfoglalás  kialakítására  az  Országos  Görpark  Programhoz  való
csatlakozásról
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

33. Javaslat  az  önkormányzat  tulajdonát  képező  és  a  DVG  Zrt.  kezelésében  lévő
lakások és nem lakás célú helyiségek vonatkozásában a 2018. évi ingatlankezelés,
gazdálkodás  bevételeiről  és  kiadásairól  készült  elszámolás  elfogadására,  nem
lakás célú helyiségek és lakások bérleti díjhátralékából felhalmozódott tartozások
leírására
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke   
              a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 

34. Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.  2019. évi  ingatlankezelési terve
elfogadására
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke   
              a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 

35. Javaslat a Hamburger Hungária Kft. vételi ajánlatának elbírálására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke   
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Bencs Attila, a Hamburger Hungária Kft. ügyvezető igazgatója 

36. Javaslat  a  Pentelei  Mentálhigiénés  Általános  Iskola  Szakképző  Iskola  és
Gimnázium villámvédelmi hibáinak javítási munkáira forrás biztosítására
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 

37. Javaslat a Fejér Megyei Kormányhivatal ajánlatának véleményezésére, valamint a
bérleti szerződés felmondásának elfogadására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke   
              a pénzügyi bizottság elnöke
Meghívott: Dr. Simon László kormánymegbízott 
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38. Javaslat haszonkölcsön biztosítására a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány részére
(Dunaújváros, Erdősor 37.)
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke   
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
 Meghívott: Pribil Sándor, a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány kuratóriumi elnöke

39. Javaslat  helyiséghasználat  biztosítására  a  Magyar  Máltai  Szeretetszolgálat
Egyesület részére
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke   
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
Meghívott: Kozma Imre, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke
                   Bondor Lajos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat régióvezetője
                   Pataki Gergely, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat régiótitkára 

    
40. Javaslat helyiséghasználat biztosítására a Magyar Vöröskereszt részére

Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke   
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
Meghívott: Hamburgerné Ujvári Irén, a Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei 
                   Szervezete, megyei igazgatója
                   Szücsné Szigeti Hedvig, a Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei 
                   Szervezete, megyei igazgatója

41. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  a  Telenor
Magyarország Zrt. között a Dunaújváros belterület 451/3 hrsz. alatt felvett ingatlan
vonatkozásában kötendő szerződés bérleti díja mértékének véleményezésére
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke   
              a pénzügyi bizottság elnöke

                    az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

42.  Javaslat  a BÁRDI AUTÓ Zrt.  tulajdonában lévő 1526/6 helyrajzi  számú ingatlan
218,01  m2 nagyságú  területének  és  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzatának tulajdonában levő, 1526/13 helyrajzi számú ingatlan 342,22 m2

nagyságú területének egymás közti kölcsönös ingyenes használatára
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke   
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
Meghívott: Bárdi István, a BÁRDI AUTÓ Zrt. igazgatósági tagja
                   Csécs Ferenc, a BÁRDI AUTÓ Zrt. expanziós osztályvezetője

43. Javaslat a dunaújvárosi 2976/52 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett beépítetlen
terület  megnevezésű,  természetben  az  Északi  Ipari  Parkban  található  ingatlan
hasznosítására (Patrol Duna Bt. kérelme)
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke   
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
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44. Javaslat  az  élményfürdő  koncesszió  keretében  történő  üzemeltetésére,  az
ajánlattevői  kör  meghatározására,  valamint  a  beszerzési  eljáráshoz  kapcsolódó,
ajánlatkérés  és  szerződés  tervezetének  véleményezésére,  valamint  támogatás
nyújtására az Élményfürdő-komplexum kedvezményes használata és a kapcsolódó
szolgáltatások vonatkozásában
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke  
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke          
              

45. Javaslat a Fabó Éva Sportuszoda DVG Zrt. általi üzemeltetésére
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 

    
46. Javaslat a dunaújvárosi szennyvíztisztító telep üzemeltetése tárgyban kötött bérleti-

üzemeltetési szerződés módosítására
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke  
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Neszmélyi Lóránd, a DVCSH Kft. ügyvezető igazgatója

  
47. Javaslat  állásfoglalás kialakítására az önkormányzat  Dunanett  Nonprofit  Kft.-ben

meglévő üzletrészének VERTIKÁL Nonprofit Zrt. részére történő értékesítésről
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke  
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Ferencz Kornél, a DUNANETT NKft. ügyvezető igazgatója

48. Javaslat  az  önkormányzat  hivatalos  internetes  honlapja  (dunaujvaros.hu)
üzemeltetésére kiírt hirdetmény nélküli nyílt beszerzési eljárás nyertes pályázatának
megállapítására
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke  
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

49. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési
tervének 2. számú módosítására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke
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50. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Szennyvíztisztító  –  sodorvonali  vezeték  rekonstrukció
tárgyában  induló  közbeszerzési  eljárás  során  a  műszaki  ellenőri  tevékenység
ellátásának  biztosítása  tárgyban  benyújtott  ajánlatok  értékelésére,  a  nyertes
kiválasztására
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

51. Javaslat  „Új  fogászati  kezelőegységek beszerzése”  tárgyú közbeszerzési  eljárás
ajánlattételi  felhívásának,  és  közbeszerzési  dokumentumainak  elfogadására,  az
eljárás megindítására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke  
              a pénzügyi bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
              az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke

52. Javaslat az ELENA projekt önrésze fedezetének biztosítására
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke  
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Dunaújváros, 2019. május 24.

                    Cserna Gábor s.k.
      polgármester
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