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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. december 14-én (csütörtök) 9,00 órai kezdettel

nyílt ülést tart, melyre meghívom

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

Napirendek előtt: 

A „Dunaújváros Egészségügyéért” díj ünnepélyes átadása
Meghívott: a díjazottak

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 Közgyűlése és Szervei Szervezeti és
Működési  Szabályzatáról  szóló  …/2017.  (…….)  önkormányzati  rendelete
megalkotására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

4. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  jelképei  és  a  „Dunaújváros”
településnév  használatáról  szóló  …/2017.  (……)  önkormányzati  rendelete
megalkotására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

5. Javaslat Dunaújváros Településképi Arculati Kézikönyvének elfogadására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

6. Javaslat Dunaújváros településképi rendeletének elfogadására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
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7. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2017.  évi
költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló  6/2017.  (II.17.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: a polgármester

8. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  az
önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményekről
szóló 22/2010. (VI.25.) önkormányzati rendelete módosítására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
             az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Bölcskei Anna, az ESZI intézményvezetője 
                   Kissné Fekete Éva, az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője
                   Varga Anna Éva, a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros igazgatója

9. Javaslat  az  önkormányzat  gazdálkodásának  rendjéről  szóló  15/2015.  (V.22.)
önkormányzati rendelet módosítására és a dunaújvárosi 3331/22 helyrajzi számon
nyilvántartott,  kivett  beépítetlen  terület  megnevezésű ingatlan  egyes  részeinek,
természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlan hasznosítására (Acéltér
Kft. – a Darusín csoport tagja és Sifeko Kft. kérelme)
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
Meghívott: Rauf Norbert, az Innopark Nkft. ügyvezetője
                   Székely Róbert, az Acéltér Kft. ügyvezetője
                   Sipeki Renátó, a Sifekó Kft. ügyvezezetője 

10. Javaslat  az  élményfürdő  üzemeltetésére,  az  ajánlattevői  kör  meghatározására,
valamint  a  beszerzési  eljáráshoz  kapcsolódó,  ajánlatkérés  tervezetének
véleményezésére
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
              

11. Javaslat  a  dunaújvárosi  Kézilabda  Akadémia  beruházás  megvalósításával
kapcsolatos döntés meghozatalára, a támogatási szerződés elfogadására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
Meghívott: Sági Péter, a DV N Zrt. ügyvezető igazgatója

12. Javaslat  a  Vasmű  u.  41.  Irodaház  Kft.-vel  megkötött  a  Duna-parti  kilátó
megvalósítására megkötött megbízási szerződés módosításáról és további saját
forrás biztosításáról
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke

                      a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
Meghívott: Mádai Balázs, a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezető igazgatója
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13. Javaslat  a  TOP-6.1.4-16  pályázati  felhívás  keretében  megvalósítandó
„Látogatóközpont kialakítás a Mondbach kúria épületében” és „Múzeum az egykori
malom  épületében”  elnevezésű  beruházások  előkészítésével  kapcsolatos
feladatok a DVG Zrt. részére történő átadására
Előadó: gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke  
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke             
Meghívott: Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója
                            

14. Javaslat a TOP-6.1.5-15 „Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését
szolgáló  közlekedésfejlesztés”  c.  projekt  vonatkozásában  megkötött  Tervezési
Szerződés 2. sz. módosítására (részteljesítési határidők módosítása)
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              az önkormányzat bíráló bizottságának elnöke

15. Javaslat a TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése című pályázaton való
részvételre és konzorciumi megállapodás aláírására
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke  
              gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
Meghívott: Kiss András Péter, a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft.
                   ügyvezetője

16. Javaslat  a  TOP-6.5.1  Önkormányzati  épületek  energetikai  korszerűsítése  c.
pályázatok  keretében  a  SECAP  megvalósításához  szükséges  Polgármesterek
Szövetségéhez csatlakozás dokumentumainak véleményezésére
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke      
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Zalai Norbert, a Larinea Kft. ügyvezető igazgatója

17. Javaslat a TOP-6.5.1-15 Dunaújvárosi Óvoda épületenergetikai fejlesztése projekt
megvalósítására vonatkozó Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 2. számú
módosításának aláírására
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke      
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Mádai Balázs, a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezető igazgatója

18. Javaslat műszaki üzemeltetési szerződés módosítására az Október 23. téren lévő
játszótér és sportpálya vonatkozásában 
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: Pataki Gergely, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat régiótitkára
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19. Javaslat  a  Modern  Város  Program  előkészítési  feladatai  során  felmerült
többletköltségek rendezésére
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

20. Javaslat  a  KEHOP-3.1.2  „A  biológiailag  lebomló  hulladék  eltérítése  a
hulladéklerakóktól” című pályázaton való részvételre és a kapcsolódó konzorciumi
megállapodás aláírására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Kövecses Péter, az NHKV Zrt. Fejlesztési és Stratégiai Igazgatóság
                   igazgatója
                

21. Javaslat  a  Közép-Duna  Vidéke  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás
Társulási Megállapodás módosítására
Előadó: a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

22. Javaslat  az  ELENA megújuló  energiaforrásból  származó  termelési  kapacitások
kiépítés  projektben  történő  részvételhez  szükséges  Application  elfogadására,
valamint a konzorciumi szerződés módosítás aláírására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke

23. Javaslat önkormányzati intézmények (HEC, konyhák) 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

24. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2017.  évi
közbeszerzési terve 4. számú módosítására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke                    
    

25. Javaslat  Vasmű  u.  41.  Irodaház  Kft.  közbeszerzési  szabályzata  II.  számú
módosításának elfogadására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Mádai Balázs, a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezető igazgatója

              
26. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közbeszerzési

Szabályzatának módosítására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke
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27. Javaslat  „Dunaújváros  térfelügyeleti  kamerarendszerének  2018.  évi  bővítése”
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  „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

29. Javaslat  „Dunaújváros  villamos  energia  beszerzése  a  2018.  évre”  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

30. Javaslat a szennyvíztisztító telep felújítási munkálatainak tárgyában közbeszerzési
eljárás indításáról szóló 490/2017. (VI.27.) határozat módosítására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
              

31. Javaslat  Dunaújváros,  Apáczai  Csere  János  út  melletti  sétány  megvilágítás
kiépítésének kivitelezésére 
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

32. Javaslat a Dunanett  Nkft.  – folyószámla-hitelkeret meghosszabbítása céljából –
kezességvállalás megadására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
Meghívott: Ferencz Kornél, a DUNANETT NKft. ügyvezető igazgatója 
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33. Javaslat 2018. január-március hónapokra a közterületi hulladékgyűjtő edények és
kosarak ürítésére vonatkozó vállalkozási keretszerződés megkötésére
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: Ferencz Kornél, a DUNANETT NKft. ügyvezető igazgatója 
                   Bencsik István, a DUNANETT Nkft. igazgatója

34. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  közigazgatási  területén  végzett
közfeladatok  ellátására  vonatkozó  szolgáltatási  keretszerződés  (2018.  január-
március hónap) megkötésére
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

35. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  közigazgatási  területén  végzett
közfeladatok  ellátására  vonatkozó  szolgáltatási  keretszerződés  -  2017.  április-
december hónap – 4. sz. módosítása
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

36. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Partvédelmi  Vállalat  működési  költségei  biztosítására
vonatkozó (2018. január – december hónap) megállapodás megkötésére
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

37. Javaslat a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet és a gazdasági szervezettel
nem  rendelkező  önkormányzati  intézmények  gazdasági  feladatainak  ellátására
vonatkozó munkamegosztási megállapodás módosításának jóváhagyására 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Farkasné Vörös Magdolna, a GESZ igazgatója 
                   Kissné Fekete Éva, az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője
                   Kleinné Németh Judit, az Egészségmegőrzési Központ
                   intézményvezetője
                   Tóth Éva, a József Attila Könyvtár igazgatója
                   Farkas Lajos, az Intercisa Múzeum igazgatója
                   Őze Áron, a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza igazgatója 
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38. Javaslat az Útkeresés Segítő Szolgálat gyermekjóléti alapellátások körébe tartozó
szakmai egységei  2017.  évi  működésének törvényességi  ellenőrzéséről  készült
megállapítások elfogadására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
Meghívott: Kissné Fekete Éva, az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője

39. Javaslat  az  Útkeresés  Segítő  Szolgálat  intézménynél  végkielégítések
kifizetésének finanszírozására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
Meghívott: Kissné Fekete Éva, az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője

40. Javaslat  a  Vasmű  u.  41.  Irodaház  Kft.-vel  –  a  Fejér  Megyei  Pedagógiai
Szakszolgálat Dunaújvárosi Tagintézménye elhelyezésére – kötött helyiségbérleti
szerződés és az 562/2017. (IX.05.) számú határozat módosítására
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
Meghívott: Mádai Balázs, a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezető igazgatója

41. Javaslat a gyermekek átmeneti otthona kötelező önkormányzati feladat ellátására
megkötött feladatellátási szolgáltatási szerződés módosítására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

    Meghívott: Báló Ottília, a Fészek Gyermekvédő Egyesület igazgatója      
                

42. Javaslat  a  Bölcsődék  Igazgatósága  Dunaújváros  Intézmény  működésének
törvényességi ellenőrzéséről készült megállapítások elfogadására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke

    Meghívott: Varga Anna Éva, a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros Intézmény
                       igazgatója      

43. Javaslat a HELIX Egészségügyi Betéti Társasággal kötött megbízási szerződés
módosítására és a 11. sz. gyermek háziorvosi körzet ápolói feladatainak ellátására
Sándor-Varga Erikával megbízási szerződés megkötésére
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
Meghívott: Dr. Tükör Gyula orvos
                  Sándor-Varga Erika ápoló
                  Dózsáné dr. Sasvári Ildikó FMKH DJH népegészségügyi osztályvezető
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44. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Evangélikus  Egyházközséggel  templomi  koncertek
tartásáról kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatára, új megállapodás
megkötésére
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke             
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
Meghívott: Stermeczki András, evangélikus lelkész

45. Javaslat  a  Kisebbségekért  –  Pro  Minoritate  Alapítvány  XXII.  Csángó  Bál
támogatására irányuló kérelmének elbírálására
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Tárnok Mária, a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány
                   kuratóriumi elnöke

46. Javaslat  a  Dunaújvárosi  sportszervezetekkel  kötött  kölcsönszerződés  és
támogatási szerződés módosítására
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: Vígh György, a DPASE elnöke
                   Mátyás Gábor, a Dunaferr SE elnöke

47. Javaslat  a  dunaújvárosi  Csónakház  fejlesztéséhez  szükséges  döntések
meghozatalára – a Dunaferr SE Kajak-Kenu Szakosztály kérelme 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
Meghívott: Pető Zsolt, a Dunaferr SE Kajak-Kenu és Sárkányhajó Szakosztály 
                   elnöke

48. Javaslat  a Dunamenti  Regionális Népfőiskola által  a Dunaújváros, Jókai u.  19.
szám  alatti  ingatlanon  végzett  felújítások  értékének  bérleti  díjként  történő
elfogadására
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Dr. Kántor Károlyné, a Dunamenti Regionális Népfőiskola elnöke
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49. Javaslat  a  KNYKK  Zrt.  által  javasolt  2018.  évre  vonatkozó  tarifamódosítás
elutasítására,  valamint  a  Középnyugat-magyarországi  Közlekedési  Központ  Zrt.
2017. évi várható eredményének megismerésére
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
             az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
             a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
Meghívott: Németh Tamás, a KNYKK Zrt. vezérigazgatója 

50. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  738/2017.  (XI.17.)
határozata  figyelembevételével,  az  autóbusszal  végzett  menetrend  szerinti
személyszállítási  közszolgáltatás  megújításával  kapcsolatosan,  a  Mobilissimus
Kft. által elkészített pályázati kiírás elfogadására 
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 

51. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Kistérség  Turisztikai  Nonprofit  Kft.  2018.  évi
munkatervének elfogadására
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 Péter, a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nkft.
                   ügyvezetője 

52. Javaslat a Dunanett Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

53. Javaslat a Dunanett Vagyonkezelő Kft. alapító okiratának módosítására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

54. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  506/2017.  (VI.27.)
határozata módosítására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Szemenyei István, a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia

                       Nkft. ügyvezetője

55. Javaslat  a  hivatal  “C”  épületének  tetőszigetelés  cseréjére  a  DVG  Zrt.
közreműködésével 
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
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56. Javaslat  az  önkormányzat  tulajdonában  álló  üdülők,  DVG  Zrt.  általi
üzemeltetéséből  eredő  különbözet  megtérítésére,  valamint  a  2018.  évi
beruházásokra vonatkozó terv megtárgyalására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
Meghívott: Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója

57. Javaslat  a  DVG  Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zrt.  és  az  önkormányzat  között
fennálló  egyes  megbízási,  vállalkozási,  üzemeltetési  és  őrzési  szerződések
meghosszabbítására
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

58. Javaslat Dunaújváros területén étel láda elhelyezéséről szóló képviselői indítvány
megtárgyalására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke

59. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. évi munkatervének
elfogadására
Előadó: a polgármester

60. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  Ügyrendi,  Igazgatási  és
Jogi Bizottsága új nem képviselő bizottsági tagjának megválasztására
Előadó: a polgármester

61. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Idősügyi  Tanácsa  megalakulásának
jóváhagyására
Előadó: a polgármester

Dunaújváros, 2017. december 8.

     Cserna Gábor s.k.
      polgármester
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