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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. augusztus 3-án (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 szennyvíztisztító telep felújítási munkálatainak 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

2. Javaslat  a  “Szennyvíztisztító  telep  felújítási  munkálatainak  tárgyában  induló
közbeszerzési  eljárás  során  a  műszaki  ellenőri  tevékenység  ellátásának
biztosítása”  tárgyban benyújtott ajánlatok értékelésére, a nyertes kiválasztására,
valamint a megbízási szerződés-tervezet jóváhagyására

    El  őadó: 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

3.  Javaslat a KEHOP-2.2.2-15-2015-00044, a Dunaújvárosi Szennyvíz Agglomeráció
Csatornázása  és  Csatorna  Hálózat  Fejlesztése  elnevezésű  projekt  kivitelezői
szerződésének aláírására

    El  őadó:  a pénzügyi bizottság elnöke
                  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

4. Javaslat a Napsugár Tagóvoda és az Aprók Háza Tagóvoda felújítására vonatkozó
vállalkozási szerződések 1. számú módosítására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
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a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke

Meghívott: Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt.

5. Javaslat  Dunaújváros területén intelligens gyalogátkelő telepítésére
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

6. Javaslat Kilátó kialakításának megvalósítására
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, ügyvezető igazgató, Vasmű u. 41. Irodaház Kft. 
   

7. Javaslat  a  Modern  Városok  Program  keretében  elkészített  Zöld  SZTK  kiviteli
terveinek átadására
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
    Meghívott: Dr. Kovács Péter hivatalvezető, FMKH Dunaújvárosi Járási Hivatal

8. Javaslat a  Dunaújvárosi  Élményfürdő  önkormányzati  tulajdonba  kerüléséhez
szükséges döntés meghozataláról

    Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

    Meghívott: Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt.

9. Javaslat  a  DVG  Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zrt.  folyószámla-hitelkeret
igénybevételéhez szükséges kezességvállalás megadására

    Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

    Meghívott: Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt.

  10. Javaslat a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. közfeladat ellátásához
szükséges forrás biztosításáról

    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 ügyvezető, Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nkft.

11. Javaslat  a 493/2017. (VI.27.) határozat 1. pontjának módosítására -  Dunaújváros
MJV Önkormányzata vagyon- és felelősségbiztosítása
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Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke

12. Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda Alapító Okiratának módosítására
    Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

13. Javaslat a József Attila Könyvtár alapító okiratának, valamint a Közgyűlés 436/2017.
(VI.15.) határozatának módosítására
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke

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

Dunaújváros, 2017. augusztus 1.

                 Cserna Gábor  s.k.
      polgármester
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