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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. július 13-ai (csütörtök) 9,00 órai kezdettel

rendkívüli nyílt ülést tart, melyre meghívom

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

Javasolt napirendek:

1. Javaslat a 2017. július 8-a tűzeset károsultjainak megsegítésére
Előadó: a polgármester

2. Javaslat  a  DKKA  Dunaújvárosi  Kohász  Kézilabda  Akadémia  Nonprofit  Kft.
kérelmére  TAO  vissza  nem  térítendő  pályázati  önrész  biztosítására  –
sportfejlesztési program, működési költségek
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
                   a pénzügyi bizottság elnöke
                   az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke

Meghívott: Szemenyei István, a DKKA Nkft. ügyvezetője

3. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  502/2017.  (VI.27.)
határozata módosítására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
                   az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
                   a pénzügyi bizottság elnöke

Meghívott: Tomanóczy Tibor, a DSE Röplabda Akadémia Nkft. ügyvezetője
                   Mátyás Gábor, a Dunaferr SE ügyvezető-elnöke

4. Javaslat  a  dunaújvárosi  2976/18  hrsz.-ú,  kivett  épület,  udvar  megnevezésű,
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
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5. Javaslat a Pentelei Waldorf Iskola és a Pentelei Molnár János Szakképző Iskola
(Magyar út 49.) kazáncsere 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 

6. Javaslat  a  dunaújvárosi  gyepmesteri  telep  kutya  kenneljeinek  felújítására,
átalakítására
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 
   

7. Javaslat a Dunaújváros Stadionfejlesztés II. ütemének megvalósítása érdekében a
DV N Zrt.-vel megbízási szerződés megkötésére
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

                   a pénzügyi bizottság elnöke
                   az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke

Meghívott: Sági Péter, a DV N Zrt. vezérigazgatója 

Dunaújváros, 2017. július 11.

                   Cserna Gábor s.k.
      polgármester
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