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Nyílt napirendek:
1. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési
tervének elfogadására
Előadó:
Előkészítő:

Cserna Gábor polgármester
Dudás Pálné osztályvezető
Szekeres Réka pénzügyi vezető ügyintéző
Meghívott: Bata János könyvvizsgáló
Haraszti Julianna KIÉT elnök
Ságiné Schilling Judit szakszervezeti titkár
A Polgármesteri hivatal osztályvezetői
Véleményező bizottságok:
Pénzügyi bizottság
2018. február 06.
Gazdasági és területfejlesztési bizottság
2018. február 07.
A napirendi pont rövid tartalma: A 2018. évi költségvetést megalapozó számadatok
véglegesítése alapján összeállításra került a költségvetési terv, melyet a T. Közgyűlés elé
terjesztünk elfogadásra.
2. Javaslat a rászoruló dunaújvárosi gyermekek 2018. évi szünidei étkeztetésének
biztosítására
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
Előkészítő:
Dr. Deák Mária osztályvezető
Meghívott: Véleményező bizottságok:
Szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság
Pénzügyi bizottság
Gazdasági és területfejlesztése bizottság
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

2018. 02. 06.
2018. 02. 06.
2018. 02. 07.
2018. 02. 07.

A napirendi pont rövid tartalma: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény rendelkezései szerint a települési önkormányzatok kötelesek gondoskodni
a hátrányos helyzetű, illetve a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek szünidei gyermekétkeztetésének megszervezéséről, amennyiben
azt a szülő, vagy más törvényes képviselő kéri. A jogszabály lehetőséget biztosít arra, hogy az
önkormányzat saját költségvetése terhére más rászoruló gyermekek számára is lehetővé tegye a
szünidei gyermekétkeztetés igénybevételét. Az előterjesztés a szünidei étkeztetésbe bevonható
gyermekek körére, az étkeztetés időtartamára és lebonyolítására tesz javaslatot.
3. Javaslat a polgármester 2018. évi cafetéria-juttatási keretének elfogadására
Előadó:
Előkészítő:

a jegyző
Bojér Éva osztályvezető
Cserpes Márta ügyintéző
Meghívott: ---.
Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság
2018.02.06.
gazdasági és területfejlesztési bizottság
2018.02.07.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2018.02.07.
A napirendi pont rövid tartalma:
Évente szükséges a polgármester cafetéria-juttatási keretének megállapítása, valamint a juttatás
igénybevételének szabályozása közgyűlés által. Pénzügyi fedezetét a 2018. évi költségvetési
rendelet tervezete tartalmazza.
4. Javaslat a Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Tagintézménye
diákjai nyelvi táborban való részvételének támogatására
Előadó:

oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
pénzügyi bizottság elnöke
gazdasági bizottság elnöke
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető
Péter Kata ügyintéző
Meghívott: Farkas Márta – a „Szilágyi” Alapítvány kuratóriumi elnöke
Véleményező bizottságok:
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság
2018. 02. 06.
Pénzügyi Bizottság
2018. 02. 06.
Gazdasági Bizottság
2018. 02. 07.
Ügyrendi, igazgatási és Jogi Bizottság
2018. 02. 07.
A napirendi pont rövid tartalma:
A „Szilágyi” Alapítvány kuratóriumi elnöke kérelemmel fordult DMJV Polgármesteréhez az iskola
tanulóinak horvát nyelvi táborban való részvételének finanszírozása érdekében. A táborba való
jelentkezés határideje: 2018. március. A kérelmezett összeg 400.000,- forint.
5. Javaslat az oktatási és ifjúsági tevékenységű civil szervezetek 2018. évi támogatására
vonatkozó pályázat kiírására
Előadó:
Előkészítő:

dr. László Borbála osztályvezető
dr. László Borbála osztályvezető
Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző
Meghívott:
Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság
pénzügyi bizottság

2018. február 6.
2018. február 6.

A napirendi pont rövid tartalma: A költségvetési rendelet elfogadásával párhuzamosan, az előző
évek gyakorlatához hasonlóan készítjük elő a költségvetési rendelet 5c. mellékletében tervezett
támogatási jogcímek előirányzatainak felhasználása vonatkozó pályázati kiírást. A pályázatot a
bizottsági javaslatot követően a polgármester teszi közzé. Az „oktatási és ifjúsági feladatok
felosztható kerete” címen a költségvetési rendeletben ténylegesen elfogadott összeg 75%-át
javasoljuk pályázható összegként megjelölni.
6. Javaslat a szociális és egészségügyi szervezetek 2018. évi támogatására vonatkozó
pályázat kiírására
Előadó:
Előkészítő:

dr. László Borbála osztályvezető
dr. László Borbála osztályvezető
Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző
Meghívott:
Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság
2018. február 6.
pénzügyi bizottság
2018. február 6.
A napirendi pont rövid tartalma: A költségvetési rendelet elfogadásával párhuzamosan, az előző
évek gyakorlatához hasonlóan készítjük elő a költségvetési rendelet 5c. mellékletében tervezett
támogatási jogcímek előirányzatainak felhasználása vonatkozó pályázati kiírást. A pályázatot a
bizottsági javaslatot követően a polgármester teszi közzé. A „szociális és egészségügyi
szervezetek támogatása” címen a költségvetési rendeletben ténylegesen elfogadott összeg 75%át javasoljuk pályázható összegként megjelölni.
7. Javaslat a 15. számú felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi ellátása érdekében előzetes
döntés meghozatalára
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
Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető
Dr. Schleicher Judit jogi és egészségügyi ügyintéző
Meghívott: Mezeiné Kalász Henrietta körzeti ápoló
Dr. Majorosi Emese orvos
Dózsáné dr. Sasvári Ildikó FMKH DJH Népegészségügyi Osztály osztályvezető
Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság
2018. 02. 06.
pénzügyi bizottság
2018. 02. 06.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2018. 02. 07.
gazdasági és területfejlesztési bizottság
2018. 02. 07.
A napirendi pont rövid tartalma: A jelenleg betöltetlen, helyettesítéssel ellátott 15. sz. felnőtt
háziorvosi körzet ellátására Önkormányzatunk az Állami Egészségügyi Ellátó Központtal kötne
megállapodást. A Központ a Praxis I. program keretében foglalkoztatja -szerződéskötés esetén- a
körzet ellátására jelentkezett orvost és gondoskodik a képzésről a háziorvosi szakvizsga
megszerzéséig. Az előterjesztés a szerződés tervezet jóváhagyására és a szerződéskötési
szándék kifejezésére irányul.
8. Javaslat kártérítési igény elbírálására
Előadó:
Előkészítő:

jogi és közgyűlési osztályvezető
dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető
dr. Horváth Petra ügyintéző
Meghívott:
Trenka János károsult
Véleményező bizottságok:
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2018. 01. 17.
pénzügyi bizottság
2018. 02. 06.

A napirendi pont rövid tartalma: 2017. október 29-én a Dunaújváros, Hangulat utca 4. szám előtt
parkolt gépjárműre rádőlt egy fa az esti vihar során, melynek következtében az autó több helyen
megsérült. A károsult vagyoni kártérítési igénnyel lépett fel DMJV Önkormányzatával szemben.
9. Javaslat beérkezett árajánlatok elbírálására
megvalósítandó rendezvények szervezése érdekében
Előadó:
Előkészítő:

a

DUNA-MUNKA-TOP

projektben

Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető
Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető
Módné Pöstényi Mária ügyintéző

Meghívott:
Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság
2018. 02. 06.
gazdasági és területfejlesztési bizottság
2018. 02. 07.
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság
2018. 02. 07.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2018. 02. 07.
A napirendi pont rövid tartalma:
Á DUNA-MUNKA-TOP projekt működése kapcsán létrejött Foglalkoztatási Fórum és
Foglalkoztatási Paktum 2018. évi tavaszi ülése, az Irányító Csoport 2018. I. félévi ülései, valamint
a munkacsoport értekezletek rendezvényszervezési feladatának ellátása érdekében az
önkormányzat árajánlatokat kért be a legkedvezőbb ajánlatot nyújtó gazdasági szereplő
kiválasztása céljából. Jelen előterjesztés javaslatot tartalmaz a beérkezett ajánlatok alapján a
legkedvezőbb ajánlatot nyújtó gazdasági szereplő kiválasztására.
10. Javaslat beérkezett ajánlatok elbírálására a DUNA-MUNKA-TOP
megvalósítandó Állásbörze és Karriernap lebonyolítása érdekében
Előadó:
Előkészítő:

projektben

Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető
Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető
Módné Pöstényi Mária ügyintéző

Meghívott:
Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság
2018. 02.06.
gazdasági és területfejlesztési bizottság
2018. 02.07.
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság
2018. 02.07.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2018. 02.07.
A napirendi pont rövid tartalma:
A kiírt határidőre beérkezett ajánlatok alapján javaslat a legkedvezőbb ajánlatot adó gazdasági
szereplő kiválasztására Állásbörze és Karriernap szervezésére a DUNA-MUNKA-TOP projektben
vállalt tevékenységként.
11. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátására vonatkozó ajánlatok értékelésére, a
nyertes kiválasztására, valamint a megbízási szerződés-tervezetének jóváhagyására
Előadó:

Előkészítő:
Meghívott: -

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a bíráló bizottság elnöke
Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető
Somfainé Petőfalvi Anita közbeszerzési ügyintéző
Rontó Mónika közbeszerzési ügyintéző

Véleményező bizottságok:
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság
2018.02.07.
Pénzügyi Bizottság
2018.02.06.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság
2018.02.07.
Az Önkormányzat Bírálóbizottsága
2018.02.13.
A napirendi pont rövid tartalma:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által hivatalos közbeszerzési feladatok ellátására
vonatkozó ajánlatok értékelése, nyertes kiválasztása, valamint a megbízási szerződés
tervezetének véleményezése.
12. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részére felelős
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátására vonatkozó ajánlatok
értékelésére, a nyertes kiválasztására, valamint a megbízási szerződés-tervezetének
jóváhagyására
Előadó:
Előkészítő:

Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető
Somfainé Petőfalvi Anita közbeszerzési ügyintéző
Rontó Mónika közbeszerzési ügyintéző
Meghívott: Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság
2018.02.06.
gazdasági és területfejlesztési bizottság
2018.02.07.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2018.02.07.
önkormányzat bírálóbizottsága
2018.02.13.
A napirendi pont rövid tartalma:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által hivatalos közbeszerzési feladatok
ellátására vonatkozó ajánlatok értékelése, nyertes kiválasztása, valamint a megbízási szerződés
tervezetének véleményezése.
13. Javaslat „Dunaújváros közterületein rágcsálók, valamint fürkészdarázs elleni védekezési
munkák ellátása” 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, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke
az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke
Előkészítő: Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető
Somfainé Petőfalvi Anita közbeszerzési ügyintéző
Meghívott: Véleményező bizottságok:
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság
2018.02.07.
Pénzügyi Bizottság
2018.02.06.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság
2018.02.07.
Városüzemeltetési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság
2018.02.07.
Az Önkormányzat Bírálóbizottsága
2018.02.13.
A napirendi pont rövid tartalma: “Dunaújváros közterületein rágcsálók, valamint fürkészdarázs
elleni védekezési munkák ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása.
14. Javaslat Dunaújváros közterületi fasorainak növényvédelmi munkáira
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

Előkészítő:

Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető
Szabó László ügyintéző

Meghívott:
Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság
2018.02. 06.
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2018.02. 07.
gazdasági és területfejlesztési bizottság
2018.02. 07.
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság
2018.02. 07.
A napirendi pont rövid tartalma: A növényvédelmi munkákra beérkezett árajánlatok ismertetése,
összehasonlítása és a nyertes ajánlat kiválasztása.
15. Javaslat a Zengő-Bongó Bölcsődében akadálymentes rámpa építésére
Előadó:

a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Előkészítő: Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető
Szedresi Csaba ügyintéző
Meghívott: Mádai Balázs -elnök vezérigazgató DVG Zrt.
Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság
2018.02. 06.
gazdasági és területfejlesztési bizottság
2018.02. 07
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság
2018.02. 07.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2018.02. 07.
A napirendi pont rövid tartalma: Jelen előterjesztés a Zengő – Bongó Bölcsődében
akadálymentes rámpa kialakítására tesz javaslatot.
16. Javaslat a logisztikai feladatok ellátására, a TOP programok keretében felújításra kerülő
épületek vonatkozásában
Előadó: Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály osztályvezető
Előkészítő: Szedresi Csaba ügyintéző
Meghívott: DVG Zrt. - Gergő Edmond operatív igazgató
Véleményező bizottságok:
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság
2018. 02. 07.
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság,
2018. 02. 07.
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság
2018. 02. 07.
Pénzügyi Bizottság
2018. 02. 06.
A napirendi pont rövid tartalma: Jelen előterjesztés logisztikai feladatok ellátására tesz
javaslatot a TOP programok keretében felújításra kerülő épületek vonatkozásában.
17. Javaslat Dunaújváros területén a Dózsa György út - Szórád Márton út – Táncsics M. út
által határolt területre további parkolók megépítésére vonatkozó tervek elkészítésére
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
Előkészítő:
Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője
Debreczeni Tamás vezető ügyintéző, Nyáradi Anna ügyintéző
Meghívott:
Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt.
Véleményező bizottságok:
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság
2018. 02. 07.
pénzügyi bizottság
2018. 02. 06.
gazdasági és területfejlesztési bizottság
2018. 02. 07.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2018. 02. 07.

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros területén a Dózsa György út – Szórád Márton út –
Táncsics M. út által határol területre további parkolóhelyek megépítésére vonatkozó tervek
elkészítésére beérkezett árajánlat ismertetése és megtárgyalása.
18. Javaslat 2018. április-december 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, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Előkészítő: Markóth Béla igazgató/osztályvezető
Beéry Réka ügyintéző
Meghívott: Ferencz Kornél DUNANETT Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató
Bencsik István DUNANETT Nonprofit Kft. igazgató
Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság
2018.02. 06.
gazdasági és területfejlesztési bizottság
2018.02. 07.
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság
2018.02. 07.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2018.02. 07.
A napirendi pont rövid tartalma: 2018. 03. 31.-én lejár a Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata és a DUNANETT Nonprofit Kft. között megkötött közterületi hulladékgyűjtő
edények ürítésére vonatkozó vállalkozási szerződés. A tevékenység folyamatossága miatt új
vállalkozási keretszerződés megkötése szükséges.
19. Javaslat a DUNANETT Nonprofit Kft. által végzett lomtalanítási tevékenységhez
többletforrás biztosítására
Előadó:

a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Előkészítő: Markóth Béla igazgató/osztályvezető
Beéry Réka ügyintéző
Meghívott: Ferencz Kornél DUNANETT Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató
Bencsik István DUNANETT Nonprofit Kft. igazgató
Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság
2018.02. 06.
gazdasági és területfejlesztési bizottság
2018.02. 07.
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság
2018.02. 07.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2018.02. 07.
A napirendi pont rövid tartalma: A DUNANETT Nonprofit Kft., mint közszolgáltató végzi a
lomtalanítást Dunaújváros közigazgatási területén. A 2018. évi lomtalanításhoz többletforrás
biztosítását kéri a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatától.
20. Javaslat a Dunaújvárosi sportszervezetekkel kötött kölcsönszerződés és támogatási
szerződés módosítására
Előadó:

Előkészítő:
Meghívott:

gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
pénzügyi bizottság elnöke
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Dr. Vántus Judit osztályvezető
Kemenczei Anett ügyintéző
Vígh György DPASE elnök
Mátyás Gábor Dunaferr SE elnök

Véleményező bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság
2018.02.07.
pénzügyi bizottság
2018.02.06.
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság
2018.02.06.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2018.02.07.
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesülettel,
valamint a Dunaferr Sportegyesülettel kötött kölcsönszerződés és támogatási szerződés
visszafizetési határidejének módosítása.
21. Javaslat a Dunaferr Sportegyesület úszó szakosztályának támogatására
Előadó:

gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
pénzügyi bizottság elnöke
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Előkészítő:
Dr. Vántus Judit osztályvezető
Kemenczei Anett ügyintéző
Meghívott:
Mátyás Gábor Dunaferr SE elnök (2400 Dunaújváros, Eszperantó út 4.)
Bene Vera szakosztályvezető (2400 Dunaújváros, Eszperantó út 4.)
Véleményező bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság
2018.02.07.
pénzügyi bizottság
2018.02.06.
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság
2018.02.06.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2018.02.07.
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaferr Sportegyesület úszó szakosztályának vezetője
azzal a kérelemmel fordult Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatához, hogy a 2018.
február 28. és 2018. március 03. között Győrben megrendezésre kerülő Arany Üst Nemzetközi
Úszóverseny költségeihez 2.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást biztosítson.
22. Javaslat a Dunaújvárosi Triatlon Sportegyesület támogatására
Előadó:

gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
pénzügyi bizottság elnöke
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Előkészítő:
Dr. Vántus Judit osztályvezető
Kemenczei Anett ügyintéző
Meghívott:
Makai Gábor elnök (2400 Dunaújváros, Bercsényi utca 2. 1.em. B11.)
Véleményező bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság
2018.02.07.
pénzügyi bizottság
2018.02.06.
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság
2018.02.06.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2018.02.07.
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújvárosi Triatlon Sportegyesület elnöke azzal a
kérelemmel fordult Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatához, hogy az egyesület által
2018. július első vasárnapján megrendezésre kerülő Aquarius Triatlon fél- és negyedtávú triatlon
verseny költségeihez 5.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást biztosítson.
23. Egyebek
Dunaújváros, 2018. február 02.
Pintér Attila s.k.

pénzügyi bizottság elnöke

