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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
2017. június 15-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 Polgármesteri  Hivatala Szervezeti  és
Működési Szabályzatának jóváhagyására
Előadó: a polgármester

4. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  a
Közgyűlés  és  Szervei  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló  39/2013.
(XII.20.) önkormányzati rendelete módosítására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

5. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri  Hivatalában
foglalkoztatott  közszolgálati  jogviszonyban  álló  köztisztviselők  és  közszolgálati
ügykezelők jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 7/2013. (III.1.) önkormányzati
rendelet módosítására
Előadó: a jegyző

6. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzat  2017.  évi
költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló  6/2017.  (II.17.)
önkormányzati  rendelet  módosítására,  illetve  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Közgyűlésének 368/2017. (V.18.) határozata kiegészítésére
Előadó: a polgármester
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7. 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 Bt. ügyvezetője

8. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  a
lakások és helyiségek bérletéről és a lakbérekről szóló önkormányzati rendelete
megalkotására
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

9. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  a
közterületi  parkolóhelyek  kizárólagos  használatáról  szóló  52/2011.  (XI.18.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére
Előadó: a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

10. Javaslat  a  Modern  Városok  Programhoz  tartozó  projektekkel  kapcsolatos
tájékoztató elfogadására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
Meghívott: Mádai Balázs, a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezető igazgatója

11. Javaslat  Modern  Városok  Program  keretében  az  „áruforgalmi  csomópont”
elnevezésű beruházással kapcsolatos döntések elfogadására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

12. Javaslat  a  TOP-6.1.4-16  Társadalmi  és  környezeti  szempontból  fenntartható
turizmusfejlesztés c. prioritásra támogatási kérelem benyújtására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Mádai Balázs, a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezető igazgatója

13. Javaslat  Dunaújváros  Rácdomb  részletes  geotechnikai  –  mérnökgeológiai
vizsgálatának elfogadására és a geotechnikai védekezéshez szükséges döntések
meghozatalára
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
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14. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  közigazgatási  területén  végzett
közfeladatok  ellátására  vonatkozó  szolgáltatási  keretszerződés  –  2017.  április-
december hónap – 1. sz. 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: Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója

15. Javaslat önkormányzati tulajdonú 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

16. Javaslat  a  Hunyadi  János  u.  4/1  szám  alatt  található  épület  (volt  Juharos
vendéglő) felújítására
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  a  Dunaújváros,  Táncsics  M.  u.  36/2  (volt  Zöld  SZTK)  épületében
elhasznált villamos energia E-On részére történő kiegyenlítésére
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  Dunaújváros  területén  új  buszváró  pavilonok  telepítési,  buszöblök,
parkolók, járdák javítása és jelzőtáblák aktualizálási 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

19. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  területén  a  Római  körúti  víztorony
környezetébe (hrsz.: 451/76) telepítendő ivókút megvalósításának tervezésére
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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20. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2017.  évi
közbeszerzési terve 1. számú módosítására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke

21. Javaslat  „Irodatechnikai  berendezések,  valamint  kapcsolódó  informatikai
rendszerek bérlése teljes körű üzemeltetési szolgáltatással” tárgyú közbeszerzési
eljárás eredményének megállapítására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke

22. Javaslat  települési  önkormányzatok  helyi  közösségi  közlekedésének
támogatásáról szóló 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 Zrt. Fejér megyei helyi személyszállítási 
                  üzletágvezetője
       

23. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  192/2017.  (III.16.)
határozata  2.  és  3.  pontjai  módosítására,  a  társasági  általános  költség  és
pénzügyi műveletek eredményének megtérítésével kapcsolatosan
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
Meghívott: Suralik András, a KNYKK Zrt. forgalmi igazgatója
                   Erős István, a KNYKK Zrt. Fejér megyei személyszállítási 
                   üzletágvezető

24. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  738/2016.  (XI.17.)
határozata  figyelembevételével,  az  autóbusszal  végzett  menetrend  szerinti
személyszállítási  közszolgáltatás  megújításának  előkészítésére  vonatkozó
vállalkozási szerződés módosítására
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
Meghívott: Gertheis Antal, a Mobilissimus Kft. ügyvezetője

25. Javaslat  sportingatlanok  üzemeltetésére  kiírt  beszerzési  eljárás  eredményének
megállapítására
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
                   Buda György, a Pentele Clear Kft. ügyvezetője
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26. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  a  Fejér  Megyei
Kormányhivatal  között,  a  Dunaújváros,  Városháza  tér  1.  szám  alatt  fennálló
helyiséghasználati,  helyiségbérleti  és  használati  jogot  alapító  szerződések
módosítására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

27. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  a  Magyar
Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezet között fennálló haszonkölcsön szerződés 3.
számú  módosítására,  Dunaújváros,  Városháza  tér  1.  VIII.  807.  és  808.  sz.
irodahelyiség és a hozzájuk tartozó tárgyaló vonatkozásában
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Szücsné Szigeti Hedvig, a Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei 
                   Szervezete megyei igazgatója

28. Javaslat  az  Energo-Viterm  Beruházó,  Működtető  Kft.  2016.  évi  éves
beszámolójának megismerésére, könyvvizsgálójának megválasztására, valamint a
Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. ajánlatának elbírálására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
Meghívott: Kozik Árpád, az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. ügyvezetője

29. Javaslat  az  Energo-Hőterm  Beruházó,  Működtető  Kft.  2016.  évi  éves
beszámolójának megismerésére, könyvvizsgálójának megválasztására, valamint a
Dunaújváros Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. ajánlatának elbírálására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
Meghívott: Busi Éva, az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft. ügyvezetője

30. Javaslat  az  Állami  Számvevőszék  által  végzett  ellenőrzéshez  kapcsolódó
intézkedési terv módosítására (Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft.)
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

31. Javaslat a Dunamenti Regionális Népfőiskola üzleti tervének elfogadására
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
Meghívott: Dr. Kántor Károlyné, a Dunamenti Regionális Népfőiskola elnöke
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32. Javaslat  Rácalmás  Város  Önkormányzata  elszámolásának  elfogadására  –
sebességcsökkentő  sávelhúzás  –  Hankook  –  Dunaújváros  északi  terület
iparterület
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
Meghívott: Dr. Györe Andrea jegyző, Rácalmás Város Polgármesteri Hivatala

33. Javaslat a Fáy A. utcai műfüves pálya üzemeltetésére (DVG Zrt. ajánlata)
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

34. Javaslat  az  önkormányzat  tulajdonát  képező  és  a  DVG Zrt.  kezelésében  lévő
lakások  és  nem  lakás  célú  helyiségek  vonatkozásában  a  2016.  évi
ingatlankezelés,  gazdálkodás  bevételeiről  és  kiadásairól  készült  elszámolás
elfogadására, lakásbérleti díjtartozások leírására
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
Meghívott: Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója

35. Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 2017. évi ingatlankezelési terve
elfogadására
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
Meghívott: Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója

36. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Dunaújvárosi
Vagyonkezelő  Zrt.  között  a  dunaújvárosi  3371/3  helyrajzi  számú  ingatlanon
található épület őrzésére vonatkozó vállalkozási szerződés módosítására
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

37. Javaslat forráshely biztosítására Strandröplabda Országos Bajnokság, 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
                   Dr. Bánki Ágnes, a Magyar Röplabda Szövetség Strandröplabda
                   Bizottságának elnöke
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38. Javaslat a Fejér Megyei Pedagógiai  Szakszolgálat Dunaújvárosi Tagintézménye
Dunaújváros, Bóna I. u. 7. szám alatti telephelye működési feltételei biztosítására
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

39. Javaslat a József Attila Könyvtár alapító okiratának és SZMSZ-ének módosítására
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Tóth Éva, a József Attila Könyvtár igazgatója  

40. Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda Aprók Háza Tagóvodájának névváltoztatására; 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 

41. Javaslat  állásfoglalás  kialakítására  a  hajléktalan  ellátórendszer  további
működtetésére
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
Meghívott: Kissné Fekete Éva az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője
                   Pribil Sándor, a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány kuratóriumának
                   elnöke

42. Javaslat  a  kulturális  alapítványok 2016.  évi  tevékenységéről  szóló  beszámolók
tudomásulvételére
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési 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 

43. Javaslat az önkormányzati alapítású egészségügyi és szociális célú alapítványok
2016. évi beszámolóinak tudomásulvételére 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
Meghívott: Nics Éva, a Jószolgálati Otthon Közalapítvány kuratóriumának elnöke
                   Dr. Kollarics Béla, „A látó szemért” Közalapítvány kuratóriumának
                   elnöke
                   Dr. Zathureczky György Csabáné, az Egészségkárosodott Emberekért
                   Alapítvány kuratóriumának elnöke
                   Kubovics Árpád, a Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány
                   kuratóriumának elnöke



8

44. Javaslat  a  szociális  és  egészségügyi  szervezetek  2017.  évi  támogatására
vonatkozó alapítványi pályázatok elbírálására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke

45. Javaslat  az  oktatási  és  ifjúsági  tevékenységű  civil  szervezetek  2017.  évi
támogatására vonatkozó alapítványi pályázatok elbírálására
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke

46. Javaslat a Szilágyi Alapítvánnyal kötött támogatási szerződés módosítására
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Farkas Márta, a Szilágyi Alapítvány kuratóriumi elnöke

47. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Gárdonyis  Tanulókért  Alapítvánnyal  kötött  támogatási
szerződés módosítására
Előadó: a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottságának elnöke

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Vargáné Kocsis Anikó, a Dunaújvárosi Gádonyis Tanulókért 
                   Alapítvány kuratóriumi elnöke

48. Javaslat  a  háziorvosi  szolgálatok  (felnőtt,  gyermek,  ügyelet)  és  a  fogászati
szolgálat 2016. évi működéséről szóló beszámoló elfogadására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
Meghívott: Dr. Táborosi Éva, a Dunaújvárosi Vállalkozó Háziorvosok Egyesülete 
                   képviseletében
                   Dr. Varsányi Mária, házi gyermekorvos
                   Dr. Dénes Judit, a Dunaújvárosi Fogorvosok Egyesületének elnöke
                   Molnár György, az Inter-Ambulance Zrt. vezetője

49. Javaslat a dunaújvárosi alapellátást végző orvosok támogatására
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Dr. Táborosi Éva, a Dunaújvárosi Vállalkozó Háziorvosok Egyesülete 
                   képviseletében
                   Dr. Varsányi Mária, házi gyermekorvos
                   Dr. Dénes Judit, a Dunaújvárosi Fogorvosok Egyesületének elnöke

50. Javaslat a 14. számú fogorvosi körzet ellátására dr. Krizsán Gáborral háromoldalú
feladatellátási szerződés megkötésére
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Dr. Krizsán Gábor fogorvos  
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51. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Bűnmegelőzési  és  Kábítószerügyi  Egyeztető  Fórum
(DBKEF) ügyrendjének elfogadására
Előadó: a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottságának elnöke

52. Javaslat a horvátországi Vukovárral testvérvárosi kapcsolat kialakítására
Előadó: a polgármester
Meghívott: Farkas Lajos, az Intercisa Múzeum igazgatója 

53. Javaslat  az  önkormányzat  által  szervezett  nemzeti  ünnepek  és  kiemelt  városi
rendezvények  akadálymentesítésére  vonatkozó  szándékának  kifejezésére,  az
akadálymentesítéshez szükséges további feladatok meghatározására
Előadó: a polgármester

54. Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintésének elfogadására
Előadó: a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottságának elnöke

55. Javaslat  a  Dr.  Kovács  Pál  Közszolgálati  Újrakezdési  Alapítvány  2016.  évi
beszámolójának elfogadására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottságának elnöke

56. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatásetikai
alapelveiről és az etikai eljárás rendjéről szóló szabályzat elfogadására
Előadó: a jegyző

57. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város környezeti állapotáról szóló tájékoztató
elfogadására és kiadására
Előadó: a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke

Dunaújváros, 2017. június 9.

              Cserna Gábor s.k.
               polgármester
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