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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. szeptember 5-én (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 2019. évi költségvetéséről
és  végrehajtásának  szabályairól  szóló  6/2019.  (II.15.)  önkormányzati  rendelet
módosítására
Előadó: a polgármester

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

3. Javaslat a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú „Nyugati gazdasági terület
közlekedésfejlesztése  Dunaújvárosban”  projekt  kivitelezési  feladataival  kapcsolatos
döntések meghozatalára
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

4. Javaslat  az  MVP  „Szalki-sziget  rekreációs  célú  fejlesztése”  projekt  keretén  belül
megvalósuló  „Szalki-sziget  vonzerejének  növelése”  alprojekt  kivitelezési  feladataival
kapcsolatos döntések meghozatalára
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

5. Javaslat  az  „MVP-Fabó  Éva  uszoda  fejlesztése”,  a  „TOP-6.6.1-Egészségügyi
alapellátás  infrastrukturális  fejlesztése”  és  az  „MVP-Vidámpark,  illetve  a  vidámparki
terület fejlesztése” projektekre vonatkozó előirányzat átcsoportosításra
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
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6. Javaslat  a Dunaújvárosi  Kézilabda Akadémia megvalósítása keretén belül,  a BMSK
Zrt.-vel a közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység végzésére megkötött megbízási
szerződés 2. számú módosítására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Sági Péter, a DV N Zrt. vezérigazgatója

7. Javaslat Fejér megye területrendezési terve egyeztetési anyagának véleményezésére
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

8. Javaslat  a  Gábor  Áron  utcában  új  parkolóhelyek  kivitelezésére  kötött  vállalkozási
szerződés módosítására
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

9. Javaslat intézmények fejlesztési, 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

10. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Páskom utcai vízelvezető árok helyreállítási
munkálataira
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: Megulesz Gabriella, a Dunaújvárosi Vízi Társulat igazgatója

11. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  a  Lebuki  patak  külterületi,  zártkerti
szakaszán a 044-048 hrsz. terület helyreállítási munkálataira
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: Megulesz Gabriella, a Dunaújvárosi Vízi Társulat igazgatója

12. Javaslat  Dunaújváros,  Építők  útja  325/2  hrsz.-ú  ingatlan  (uszoda  büfé)  vízellátás
kivitelezési 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
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13. Javaslat Tóth Kálmán képviselői indítványának megtárgyalására (Újmajori dűlő ivóvíz
kiépítési és kiviteli 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

14. 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
              

15. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  324/2019.  (V.30.)  határozata
módosítására  –  DKKA-Dunaújvárosi  Kohász  Kézilabda  Akadémia  Nonprofit  Kft.
gazdálkodásának vizsgálata
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

16. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Rendőrkapitányság  területén  új  óvárosi  körzeti  megbízott
kinevezésének véleményezésére
Előadó: a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Suszter Tamás rendőr alezredes, kapitányságvezető

17. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 8. számú felnőtt háziorvosi
körzet ellátására jelentkezett dr. Surányi Hilda támogatás iránti kérelme elbírálásáról
szóló 404/2019. (VI.20.) határozat kiegészítésére
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
   

18. Javaslat  a  hajléktalan ellátórendszer működtetésére vonatkozó állásfoglalásról  szóló
439/2017. (VI.15.) határozat módosítására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Pribil Sándor, a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány kuratóriumának elnöke

19. Javaslat a Siklói út elnevezés földhivatali bejegyzésének elrendelésére
Előadó: a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
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20. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2019.  évi  közbeszerzési
tervének 5. számú módosítására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              az önkormányzat bírálóbizottság elnöke

21. Javaslat  „Új  fogászati  kezelőegységek  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 szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
              az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke

22. Javaslat  „Térfigyelő  kamerarendszer  fejlesztése”  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

23. Javaslat „Dunaújváros – háziorvosi és gyermekorvosi ügyeleti feladatok ellátása” tárgyú
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 szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
              az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke

24. Javaslat  „Dunaújváros  közterületein  rágcsálók,  valamint  fürkészdarázs  elleni
védekezési  munkák  ellátása”  tárgyú  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

25. Javaslat „Dunaújváros közvilágítási berendezéseinek villamos energia ellátása” tárgyú
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
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26. Javaslat  „Vállalkozási  keretszerződés  Dunaújváros  közigazgatási  területén  található
parkokban, erdős-fás területeken, az övárkokban és a helyközi buszjáratok megállóiban
szemétszedés,  takarítás  folyamatos  elvégzésére”  tárgyú  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

27. Javaslat  „Dunaújvárosi  köztemető üzemeltetése kegyeleti  közszolgáltatási  szerződés
keretében”  tárgyú  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

28. Javaslat bírósági ülnök soron kívül megválasztására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

29. Javaslat képviselői megbízatás megszűnésének megállapítására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Dunaújváros, 2019. szeptember 2.

                    Cserna Gábor s.k.
      polgármester
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