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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. augusztus 08-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 Helyi Választási Bizottsága (HVB) választott
tagjai és póttagjai megválasztására
Előadó: Dr. Sürü Renáta jegyző, a Helyi Választási Iroda vezetője
Meghívott: a jelöltek

2. 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, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Palkovics Katalin, a Dunaújvárosi Kegyelet Kft. ügyvezetője

3. Javaslat  az  MVP  „Új  városi  fürdő-  és  vízisport  centrum  megvalósítása”  projekt
költségvetésének módosítására
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

4. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Zrt. között, a „Új
városi fürdő- és vízisport centrum megvalósítása” című projekt tárgyában a Fürdőpark
kialakításához  tartozó  termálkút  építése  projektelemre  vonatkozó  tervezési  és
kivitelezési 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
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5. Javaslat  a  „Szálloda  és  Rendezvényközpont  létesítése  az  Aquantis  Wellness-  és
Gyógyászati Központ mellett” projektre vonatkozó 303/2019. (V.30.), 304/2019. (V.30.)
és 305/2019. (V.30.) határozatok hatályon kívül helyezésére
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
Meghívott: Mádai Balázs, a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezetője

6. Javaslat  a  TOP-6.1.4-16-DU-2018-00002  azonosítószámú,  az  „Intercisa  Múzeum
fejlesztése”  című  projekt  megvalósításával  összefüggő  tervezéssel  kapcsolatos
feladatok DVG Zrt. részére történő átadására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
             az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
             a pénzügyi bizottság elnöke
Meghívott: Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója

7. Javaslat  a  TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00001  azonosítószámú  Látogatóközpont
kialakítása a Mondbach kúriában és a Baracsi úti Arborétum fejlesztése, a TOP-6-1-4-
16-DU1-2018-00002 azonosítószámú Intercisa Múzeum fejlesztése, továbbá a TOP-
6.1.4-16-DU1-2018-00003 azonosítószámú Aquantis Látogatóközpont kialakítása című
projektre vonatkozó előirányzat csökkentésére
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke

                a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
                az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

8. Javaslat  a  TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00001  azonosítószámú  Látogatóközpont
kialakítása a Mondbach kúriában és a Baracsi úti Arborétum fejlesztése, a TOP-6.1.4-
16-DU1-2018-00002  azonosítószámú Intercisa  Múzeum fejlesztése,  továbbá  a  Top-
6.1.4-DU1-2018-00003  azonosítószámú  Aquantis  Látogatóközpont  kialakítása  című
pályázat Marketing eszközök feladat átadására
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
Meghívott: Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója

9. Javaslat  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  a  Vasmű  u.  41.
Irodaház Kft.  között,  a  „TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú,  Kerékpárút
hálózat  fejlesztése  Dunaújvárosban”  című  projekt  tárgyában  a  megvalósításhoz
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 Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezetője
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10. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről, a TOP-6.5.1-16-
DU1-2018-00001 azonosítószámú a „Dunaújvárosi  Dózsa Mozi  Centrum energetikai
fejlesztése” 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 Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezetője

11. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről, a TOP-6.9.2-16-
DU1-2018-00001  azonosítószámú  a  „Helyi  identitás  és  kohézió  erősítése
Dunaújvárosban” 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 és beruházási bizottság elnöke
Meghívott: Mádai Balázs, a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezetője

12. Javaslat  a TOP-6.2.1-19 Bölcsődei  férőhelyek kialakítása, bővítése című pályázaton
való részvételre és a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel a pályázat előkészítési feladataira
kötendő szerződéstervezet elfogadására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
              a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Mádai Balázs, a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezetője

13. Javaslat  a  TOP-6.2.1-19  Bölcsődei  férőhelyek  kialakítása,  bővítése  című  pályázat
kapcsán a Magyar  Bölcsődék Egyesületével  kötendő együttműködési  megállapodás
megkötésére
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Hegedűsné Végvári Katalin, a Magyar Bölcsődék Egyesületének
                  elnöke

14. Javaslat  a TOP 6.6.1 projekt keretében az orvosi rendelők felújításához kapcsolódó
pótmunkák fedezetének saját forrásból történő biztosítására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
Meghívott: Törjék Szilveszter, a BRIVI-SZER Kft. ügyvezetője

15. Javaslat beérkezett ajánlatok elbírálására a Világörökségi helyszínek fejlesztése című
projekt  elnevezésű  beruházás  megvalósításával  kapcsolatosan  lefolytatandó
közbeszerzési  eljáráshoz  szükséges  közbeszerzési  szaktanácsadó  biztosítása
tárgyában
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

                    az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
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16. Javaslat Dunaújváros területén új parkolóhelyek közvilágításának kiépítésére
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 a KEHOP-2-2-2-15-00044 Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és-
kezelési fejlesztés 2.(ÉKDU2) projekt többletköltségének 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

18. Javaslat az élményfürdő koncesszió keretében történő üzemeltetésével kapcsolatosan,
ajánlattételre kiválasztott gazdasági szereplők ajánlatainak bontására és értékelésére
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

19. Javaslat  a  „Szolgáltatási  koncesszió  a  dunaújvárosi  Jégcsarnok  és  a  dunaújvárosi
sportingatlanok  üzemeltetésére  vonatkozóan”  kiválasztott  gazdasági  szereplők
ajánlatainak bontására és értékelésére
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

20.  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
Meghívott: Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója

21.  Javaslat  a  dunaújvárosi  2976/44  helyrajzi  számon  nyilvántartott,  természetben  az
Északi Ipari Parkban található ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázat értékelésére
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

22. Javaslat a dunaújvárosi 111/3/A/41 helyrajzi számú, Dunaújváros, Táncsics M. u. 3/A.
szám  alatt  található,  raktár  megnevezésű  ingatlan  pályázata  vonatkozásában
állásfoglalás kialakítására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója
                   Dr. Varga Balázs ügyvéd Lakatos Balázs kérelmező képviseletében
                   Lakatos Balázs kérelmező



5

23. Javaslat  a  Közép-Duna  Vidéke  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás
kérelmének elbírálására hulladékudvar létesítésére
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
             az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
             a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke

24. Javaslat a Három Ország Legerősebb Emberei Csapat Verseny 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: Fekete László, a Lovasliget Kft. ügyvezetője  

25.  Javaslat  a  11.  számú  gyermek  háziorvosi  körzet  ellátásra  dr.  Müller  Éva  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 gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
Meghívott: Dr. Müller Éva orvos
                   Dr. Tükör Gyula orvos

                         Dózsáné dr. Sasvári Ildikó, a FMKH DJH Népegészségügyi Osztály
                         osztályvezetője               

26. Javaslat  visszatérítendő  támogatás  összegének  Önkormányzatunk  2020.  évi
költségvetési rendeletében való tervezésére
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

27.  Javaslat  a  Dunaújváros  és  Környéke  Közbiztonságáért  Közalapítvány  2018.  évi
beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadására
Előadó: a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottságának elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Udvardi Sándor, a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért
                   Közalapítvány kuratóriumi elnöke

28. Javaslat Rácalmás településrendezési eszközeinek felülvizsgálatáról szóló egyeztetési
anyagának véleményezésére
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Dunaújváros, 2019. augusztus 5.

                    Cserna Gábor s.k.
      polgármester
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