
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. június 20-án (csütörtök) 9,00 órai kezdettel

nyílt ülést tart, melyre meghívom

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

A „Dunaújváros Ifjúságáért” 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 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
              

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

5. Javaslat  a  temetőkről  és  a  temetkezés rendjéről  szóló  4/2013.  (I.25.)  önkormányzati
rendelet módosítására
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a városüzemeltetési, környezetvédeli és turisztikai bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Palkovics Katalin, a Dunaújvárosi Kegyelet Kft. ügyvezetője
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6. 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

7. 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

8. Javaslat  a  dunaújvárosi  0172/19  hrsz.-ú  ingatlannal  kapcsolatos  döntések
meghozatalára 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

9. Javaslat a „Dunaújvárosi Kézlabda Akadémia Sportcsarnok kiviteli terveinek elkészítése
és kivitelezése” tárgyában közbeszerzési eljárás indítására  (az előterjesztést kedden
16,00 óráig kézbesítjük a képviselői postafiókokba)
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
              

10. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzata  által
végzett  feladatellátás  (közfoglalkoztatás)  kapcsán  felmerülő  költségvetési
többlettámogatási igény elbírálására
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  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Roma  Nemzetiségi

Önkormányzata elnöke

11. Javaslat  a  TOP-6.1.5-16-DU1-2018-0001  „Nyugati  gazdasági  terület
közlekedésfejlesztése  Dunaújvárosban”  projekt  és  TOP-6.4.1-16-DU1-0002  „Kandó
Kálmán tér  közlekedésbiztonsági  fejlesztése Dunaújvárosban”  projekt  engedélyes-  és
kiviteli tervek elkészítésére vonatkozó szerződéstervezet elfogadására
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
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12. Javaslat  Dunaújváros  településrendezési  eszközeinek  módosításának  elindítására  a
3958 hrsz.-ú úttal kapcsolatban (Darusín Kft. környéke)
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
Meghívott: Radvánszki Sándor, a Darusín Kft. ügyvezető igazgatója
                    Dr. Györe Andrea, Rácalmás jegyzője
                    Nepp Róbert, a Pannon Inferior Kft. vezető tervezője
                    Vasas Gábor, a Kulcs-Forg Kft. ügyvezetője

13. Javaslat  Dunaújváros  településrendezési  eszközeinek  módosításának  elindítására  a
DRV Zrt. vízvezetékének nyomvonalában
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
Meghívott: Tóth János kérelmező

14. Javaslat a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodás módosításának véleményezésére
Előadó: a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Dr.  Bittmann  Lilla,  a  Közép-Duna  Vidéke  Hulladékgazdálkodási

Önkormányzati Társulás, projekt irodavezetője

15. Javaslat  a  települési  önkormányzatok  helyi  közösségi  közlekedésének támogatásáról
szóló 2019. évi pályázat benyújtására és a támogatás átadására a KNYKK Zrt. részére
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
Meghívott: Erős István, a KNYKK Fejér megyei helyi személyszállítási üzletágvezetője

16. 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 

17. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén végzett közfeladatok
ellátására  vonatkozó  szolgáltatási  keretszerződés  1.  sz.  módosítás  –  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 
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18. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Gyepmesteri Telep
körüli kerítés cseréjére
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 
              

19. Javaslat forrás biztosítására gyepmesteri autó beszerzése céljából
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 

20. Javaslat a Lajos király krt. 9-11. előtti parkolóbővítés I. ütemének kivitelezésére
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 

21. Javaslat a Gábor Áron utcában új parkolóhelyek kivitelezésére és az építési munkákkal
összefüggő szerződések elfogadására
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 
                       Nagy Zsolt, a Go-Way Kft. ügyvezetője

22. Javaslat  kegyeleti  közszolgáltatási  szerződés  közös  megegyezéssel  való
megszüntetésére
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

    Meghívott: Palkovics Katalin, a Dunaújvárosi Kegyelet Kft. ügyvezetője 
           

23. Javaslat Tóth Kálmán képviselő indítványának megtárgyalására (Csillagdomb útépítési
egyesített terv)
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

    Meghívott: Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 

24. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város elválasztott rendszerű csapadékvíz elvezető
rendszere  tekintetében  az  egységes  elektronikus  közműnyilvántartás  létrehozására
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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25. Javaslat a szennyvíztisztító telep felújítás II. ütemének pótmunkái kapcsán beérkezett
számla kifizetéséhez utólagos forrás 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: Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 

26. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Hivatásos  Tűzoltó-parancsnokság  2018.  évi  tűzvédelmi
tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadására
Előadó: a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottságának elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

    Meghívott: Lóki Richárd tű. alezredes katasztrófavédelmi kirendeltségvezető 

27.  Javaslat  a háziorvosi  szolgálatok (felnőtt,  gyermek,  ügyelet)  és a fogászati  szolgálat
2018. évi működéséről szóló beszámoló elfogadására              
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

    Meghívott: Dr. Táborosi Éva háziorvos
                       Dr. Varsányi Mária házi gyermekorvos
                       Dr. Vajda Gabriella fogorvos
                       Molnár György, az Inter-Ambulance Zrt. vezetője
                       Dózsáné dr. Sasvári Ildikó FMKH DJH Népegészségügyi Osztály vezetője

28. Javaslat az önkormányzati alapítású egészségügyi és szociális célú alapítványok 2018.
évi beszámolóinak tudomásulvételére
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
Meghívott: Nics Éva, a Jószolgálati Otthon Közalapítvány kuratóriumi elnöke
                   Dr. Kollarics Béla, “A látó szemért” Közalapítvány kuratóriumi elnöke
                    Dr. Zathureczky György Csabáné, az “Egészségkárosodott Emberekért”

Alapítvány kuratóriumi elnöke
                    Kubovics Árpád, a Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány kuratóriumi

elnöke              

29. Javaslat  a  kulturális  alapítványok  2018  évi  tevékenységéről  szóló  beszámolók
tudomásulvételére
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

    Meghívott: Gyöngyössy  Csaba,  a  Modern  Művészetért  Közalapítvány  kuratóriumi
elnöke
Buza  Andrea,  a  Vágó  Eszter  Múzeumi  és  Műemlékvédelmi  Alapítvány
kuratóriumi elnöke

                       Várnai Gyula, a Dunaferr-Art Alapítvány kuratóriumi elnöke
                        Klein András Miklós, a Dunaújvárosi Művészetért Alapítvány kuratóriumi

elnöke 
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30. Javaslat  a  Dr.  Kovács  Pál  Közszolgálati  Újrakezdési  Alapítvány  2018.  évi
beszámolójának elfogadására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottságának elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

31. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi
fordulójához való csatlakozásra
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
              

32. Javaslat  a  8.  számú  felnőtt  háziorvosi  körzet  ellátására  dr.  Surányi  Hilda  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. Surányi Hilda orvos
                       Dr. Révész Gertrúd orvos
                       Dózsáné dr. Sasvári Ildikó FMKH DJH Népegészségügyi Osztály vezetője

33. Javaslat  a  DKKA Nonprofit  Kft.  részére  tagi  kölcsön biztosítására,  valamint  a  DKKA
Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatának a megalkotására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

    Meghívott: Nyakacska Zsolt, a DKKA Nonprofit Kft. ügyvezetője  

34. Javaslat a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. által benyújtott, a közfeladat
ellátáshoz  kapcsolódó  2018.  évi  ellentételezés-felhasználás  megtárgyalására  (az
előterjesztést kedden 16,00 óráig kézbesítjük a képviselői postafiókokba)
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 Péter, a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nkft. ügyvezetője  

35. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 343/2019. (V.30.) határozatának
módosítására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
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36. Javaslat  a  dunaújvárosi  2976/44  hrsz.-on  nyilvántartott,  kivett  egyéb  épület,  udvar
megnevezésű, természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlan hasznosítására
(DANMIN ÉPSZER Kft. kérelme) (az előterjesztést kedden 16,00 óráig kézbesítjük a
képviselői postafiókokba)
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

37. Javaslat  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  vagyon-  és
felelősségbiztosítás megújításához szükséges lépések megtételére
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

    Meghívott: Keszthelyi Erik, a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. ügyvezetője  

38. Javaslat  „Térfigyelő  kamerarendszer  fejlesztése”  tárgyban  közbeszerzési  eljárás
ajánlattételi  felhívás  és  közbeszerzési  dokumentumok  elfogadására,  az  eljárás
megindítására
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
              

39. Javaslat  a  „Dunaújvárosi  Szennyvíztisztító  –  sodorvonali  vezeték  rekonstrukciója”
tárgyában 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

40. Javaslat  a  „Dunaújváros  közigazgatási  területén  lévő  közvilágítási  hálózat  aktív
elemeinek – fényforrások és lámpatestek tartozékaikkal együtt történő – működtetése,
Dunaújváros  dísz-  és  térvilágítási  lámpatestek  javítása,  karbantartása”  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

41. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2019.  évi  közbeszerzési
tervének 3. számú módosítására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke

42. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  környezeti  állapotáról  szóló  tájékoztató
elfogadására és kiadására
Előadó: a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
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43. Javaslat  Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a szociális
rászorultságtól  függő  pénzbeli  és  természetbeni  szociális  ellátásokról  szóló  35/2015.
(XII.18.)  önkormányzati  rendelete  alapján  az  időskorúak  támogatása  időpontjának
meghatározására 
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

44. Javaslat a „Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvánnyal megkötött 2019.
évi támogatási szerződés 1. módosítására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke

Dunaújváros, 2019. június 14.

     Cserna Gábor s.k.
      polgármester
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