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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
2018. május 17-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 Ifjúságáért” díj ünnepélyes átadása
Meghívott: a díjazott
A „Dunaújváros Közbiztonságáért” 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  Önkormányzata  2017.  évi
költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására
Előadó: a polgármester
Meghívott: Bata János könyvvizsgáló
                  Haraszti Julianna KIÉT elnök
                  Ságiné Schilling Judit szakszervezeti titkár

4. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  az
önkormányzat  gazdálkodásának rendjéről  szóló  15/2015.  (V.22.)  önkormányzati
rendelete módosítására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
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5. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Rendőrkapitányság  vezetőjének  Dunaújváros  Megyei
Jogú  Város  2017.  évi  közbiztonsági  helyzetéről  szóló  beszámolójának
elfogadására
Előadó: a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottságának elnöke
Meghívott: Suszter Tamás r. alezredes, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság
                  kapitányságvezetője
                  Dr. Varga Péter r. dandártábornok, Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság 

6.  Javaslat  a  Fejér  Megyei  Rendőr-főkapitányság  és  Dunaújváros  Megyei  Jogú
Város Önkormányzata között  2017. augusztus 2. napján létrejött  megállapodás
módosítására
Előadó: a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottságának elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Suszter Tamás r. alezredes, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság
                  kapitányságvezetője
                  Dr. Varga Péter r. dandártábornok, Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság 

7. Javaslat  a női LEN Kupa győztes Dunaújvárosi Egyetem-MAARSK GRAPHICS
felnőtt női vízilabda csapat sportolóinak és sportszakembereinek jutalmazására
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: Koszi Ferenc, a Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda Egyesület elnöke

8. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi gyermekjóléti
és  gyermekvédelmi  feladatainak  ellátásáról  szóló  értékelés,  beszámoló
elfogadására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Kissné Fekete Éva, az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője

Varga Anna Éva, a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros igazgatója
Kleinné  Németh  Judit,  az  Egészségmegőrzési  Központ  intézmény-
vezetője
Kiss  Dénes,  r.  őrnagy,  Dunaújvárosi  Rendőrkapitányság
bűnmegelőzési alosztályvezetője

9. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Óvodában  a  2018/2019-es  nevelési  évben  indítandó
csoportok számának meghatározására, átszervezésére
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: Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője

10. Javaslat 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
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11. Javaslat a Dunaújvárosi Óvodában óvodapedagógus, dajka és gyógypedagógiai
asszisztens álláshely engedélyezésére
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: Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője

12. Javaslat a Magyar Mentőszolgálat Alapítvánnyal kötött haszonkölcsön szerződés
és  a  hajléktalan  ellátórendszer  működtetésére  vonatkozó  állásfoglalásról  szóló
439/2017. (VI.15.) határozat módosítására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Pribil Sándor, a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány kuratóriumi elnöke

13. Javaslat  a  Vasas  Táncegyüttes  támogatására,  ennek  kapcsán  a  költségvetési
rendelet módosítására, és szerződéskötésre a Vasas Táncegyüttes Alapítvánnyal
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: Horváth Attila, a Vasas Táncegyüttes Alapítvány kuratóriumi elnöke

14. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szent Pantaleon
Kórház-Rendelőintézet  között  a  4.  számú  felnőtt  háziorvosi  körzet
rezsiköltségének fizetését biztosító megállapodás megkötésére
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
Meghívott: Dr.  Mészáros  Lajos,  a  Szent  Pantaleon  Kórház-Rendelőintézet

főigazgatója

15. Javaslat  a  15.  számú felnőtt  háziorvosi  körzet  ellátása érdekében dr.  Majorosi
Emese útiköltségének megtérítésére
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. Majorosi Emese háziorvos

16. Javaslat  a  hajléktalanok  ellátása  érdekében  Németh  Ildikó  ápolóval  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: Németh Ildikó ápoló
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17. Javaslat  az  oktatási  és  ifjúsági  tevékenységű  civil  szervezetek  2018.  évi
támogatására vonatkozó alapítványi pályázatok 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

18. Javaslat  a  szociális  és  egészségügyi  szervezetek  2018.  évi  támogatására
vonatkozó alapítványi pályázatok elbírálására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

19. Javaslat a Pro Minoritate Alapítvány által megrendezendő XXIX. Bálványosi Nyári
Szabadegyetem és Diáktábor támogatására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Tárnok Mária, a Pro Minoritate Alapítvány kuratóriumi elnöke

20. Javaslat óvodatej programban való részvétel jóváhagyására
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

21. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2018.  I-III.  havi
pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására
Előadó: a polgármester

22. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 18/2018. (I.25.) határozata
6. pontjának végrehajtására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke

23. Javaslat  a  TOP-6.5.1-16  „Önkormányzati  épületek  energetikai  korszerűsítése”
című felhíváson való indulásról és a konzorciumi megállapodás aláírására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
               a pénzügyi bizottság elnöke
               a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Mádai Balázs, a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezető igazgatója

24. Javaslat  a  TOP-6.6.1-16  „Egészségügyi  alapellátás  infrastrukturális  fejlesztése”
című  projekt  megvalósításához  szükséges  üzleti  terv  elkészítéséhez  forrás
biztosítására
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
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25. Javaslat  a  TOP-6.9.2-16  Helyi  identitás  és  kohézió  erősítése  című  pályázat
együttműködési  konzorciumából  történő  tag  kilépésére  irányuló  megállapodás
aláírására
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: Kiss András Péter, a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nkft.
                   ügyvezetője
                   Sági Péter, a DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. 
                   vezérigazgatója

26. Javaslat  a TOP-6.9.2-16 Helyi  identitás és kohézió erősítése című pályázathoz
Közösségi  felmérésre,  Közösségi  beszélgetések  és  interjúk  lebonyolítására,
valamint Helyi  Cselekvési Terv elkészítésére meghirdetett ajánlattételi  felhívásra
beérkezett ajánlatok elbírálására
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: Kiss András Péter, a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nkft.
                   ügyvezetője

27. Javaslat  a  GINOP  –  7.1.6-16  számú  római  LIMES  helyszínek  fejlesztésére
vonatkozó pályázattal kapcsolatos konzorciumi szerződéssel kapcsolatos döntés
meghozatalára (az előterjesztés az ülés elején kerül kiosztásra)
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
               a pénzügyi bizottság elnöke
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

28. Javaslat  a  Dózsa  Mozicentrum  épületének  és  környezetének  felújítására
vonatkozóan  kivitelező  kiválasztására  (az  előterjesztés  az  ülés  elején
kerül kiosztásra)
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
               a pénzügyi bizottság elnöke
               a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Mádai Balázs, a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezető igazgatója

29. Javaslat  az  Élményfürdő  komplexum  támogatott  látogatására  vonatkozó
koncepció elfogadására
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. vezér-
                   igazgatója
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30. 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

31. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Egyetem  és  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata közötti Ingatlan bérleti szerződés (terembérlet), valamint a 2018.
március  20-án  kelt  Bérleti/rendelkezésre  állási  szerződés  (újabb  terembérlet)
módosítására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: habil dr. András István, a Dunaújvárosi Egyetem rektora

Kiss Ádám Sándor, a Dunaújvárosi Egyetem kancellára

32. Javaslat  az  autóbusszal  végzett  menetrend  szerinti  személyszállítási
közszolgáltatás megújításával kapcsolatosan, a Mobilissimus Kft. által elkészített
és meghirdetett pályázati kiírás értékelésére
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: Németh Tamás János, a KNYKK Zrt. vezérigazgatója

33. Javaslat  a  DVG Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zrt.  2017.  évi  beszámolójának és
2018. évi üzleti tervének elfogadására
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
Meghívott: Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója

34. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Kohász  Kézilabda  Akadémia  Nkft.  2017.  évi  éves
beszámolójának  elfogadására,  a  2018.  évi  szakmai  és  pénzügyi  tervének
megtárgyalására, valamint tisztségviselő megválasztására
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Szemenyei István, a DKKA Nkft. ügyvezetője

35. Javaslat  a  DKKA Nonprofit  Kft.  2017/2018-as  Sport  Fejlesztési  Programjának
önerő biztosítására vonatkozó támogatási kérelmével kapcsolatosan
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: Szemenyei István, a DKKA Nkft. ügyvezetője
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36. Javaslat a DSZSZ Kft. 2017. évi éves beszámolójának elfogadására
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Konstantin Mihály, a DSZSZ Kft. ügyvezetője

37. Javaslat  a  Dunanett  Nkft.  2017.  évi  éves  beszámolójának  elfogadására  (az
előterjesztés az ülés elején kerül kiosztásra)
Előadó: a pénzügy bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Ferencz Kornél, a DUNANETT NKft. ügyvezető igazgatója

38. Javaslat  a  Dunanett  Vagyonkezelő  Kft.  2017.  évi  éves  beszámolójának
megismerésére (az előterjesztés az ülés elején kerül kiosztásra)
Előadó: a pénzügy bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Ferencz Kornél, a DUNANETT NKft. ügyvezető igazgatója

39. Javaslat az Innopark Nonprofit Kft. 2017. évi éves beszámolójának és 2018. évi
üzleti  tervének  megtárgyalására,  vezető  tisztségviselő  és  könyvvizsgáló
megválasztására
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Rauf Norbert, az Innopark Nkft. ügyvezetője

40. Javaslat az Innopark Nonprofit Kft. Gépjármű Használati Szabályzatának, illetve
Cafeteria Szabályzatának véleményezésére
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Rauf Norbert, az Innopark Nkft. ügyvezetője

41. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Kistérségi  Turisztikai  Nonprofit  Kft.  2017.  évi
beszámolójának elfogadására
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Kiss András Péter, a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nkft.
                   ügyvezetője

42. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Kistérségi  Turisztikai  Nonprofit  Kft.  által  benyújtott,  a
közfeladat ellátáshoz kapcsolódó ellentételezés-felhasználás megtárgyalására
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
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43. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Partvédelmi  Vállalat  2017.  évi  beszámolójának
elfogadására, vezető tisztségviselő megválasztására
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Gergő Edmond, a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat igazgatója

44. Javaslat  a  Vasmű  u.  41.  Irodaház  Kft.  2017.  évi  egyszerűsített  éves
beszámolójának, 2018. évi üzleti tervének elfogadására, valamint a könyvvizsgáló
és vezető tisztségviselő személyének megválasztására
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. ügyvezetője

45.  Javaslat  az önkormányzat legalább 50%-os tulajdonában álló egyes gazdasági
társaságok vezető tisztségviselői, könyvvizsgálói megválasztására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

46. Javaslat  az  önkormányzat  tulajdonát  képező  és  a  DVG Zrt.  kezelésében  lévő
lakások  és  nem  lakás  célú  helyiségek  vonatkozásában  a  2017.  évi
ingatlankezelés,  gazdálkodás  bevételeiről  és  kiadásairól  készült  elszámolás
elfogadására,  nem  lakás  célú  helyiségek  és  lakások  bérleti  díjhátralékából
felhalmozódott tartozások leírására
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója

47. Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 2018. évi ingatlankezelési terve
elfogadására
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója

48. Javaslat a dunaújvárosi 87/4/A/41 hrsz.-ú, Dunaújváros, Október 23. tér 9. szám
alatt  található és 87/5/A/41 hrsz.-ú, Dunaújváros, Október 23. tér 8. szám alatt
található egyéb helyiség megnevezésű, egyenként 116 m2 nagyságú ingatlanok
értékesítésére vonatkozó pályázat értékelésére
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
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49. Javaslat  földhasználati  jog létesítésére a dunaújvárosi  730/424 helyrajzi  számú
ingatlanon (Béke körúton lévő faház)
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Dr. Varga Balázs, a JTT Holding Vagyonkezelő Kft. jogi képviselője

50. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  a  Vodafone
Magyarország Mobil Távközlési Zrt. között fennálló, a Dunaújváros, Városháza tér
1. szám alatti épületére vonatkozó bérleti szerződés 5. számú módosítására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

51. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Vízi  Társulatnak  a  közcélú  vízgazdálkodási  feladatok
ellátására vonatkozó önkormányzati hozzájárulás 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
Meghívott: Megulesz Gabriella, a Dunaújvárosi Vízi Társulat igazgatója

52. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Lebuki-patak teljes hosszában történő
iszapolási munkálataira
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
Meghívott: Megulesz Gabriella, a Dunaújvárosi Vízi Társulat igazgatója

53. Javaslat Dunaújváros területén járda, út és lépcső felújítási munkálataira
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója

54. Javaslat a Juharos étterem mellett parkolók és behajtó kivitelezésére vonatkozó 
vállalkozási szerződés megkötésére
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója

55. Javaslat  Dunaújvárosban,  a  Római  városrész  területén  új  parkolóhelyek
létesítésére vonatkozó tanulmányterv készítésére
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi 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 Dunaújváros, Pajtás utcai parkoló bővítési és felújítási munkálataira kötött
vállalkozási szerződés módosítására
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója

57. Javaslat Dunaújváros, Széchenyi István közben lévő út felújítási munkálataira
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
Meghívott: Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója

58. Javaslat  Dunaújváros  területén  6  db  engedélyes  tervvel  rendelkező
gyalogátkelőhely kivitelezési munkái tárgyban kötött vállalkozási keretszerződés 3.
módosítására
Előadó: a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke
              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

59. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Papírgyári  út  7.  sz.  alatt  található
Partvédelmi Vállalat területén lévő épületek felújítási munkálataira
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
Meghívott: Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója

60. Javaslat önkormányzati tulajdonú intézmények fejlesztési, felújítási munkáira
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
Meghívott: Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója

61. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Beszerzési
Szabályzatának hatályon kívül helyezésére és új szabályzat elfogadására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
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62. Javaslat  Dunaújváros  településkép  védelméről  szóló  rendelet  módosításának
elkészíttetésére
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
             a pénzügyi bizottság elnöke
             az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

63. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város környezeti állapotáról szóló tájékoztató
elfogadására, kiadására és a nyomdai munkák kivitelezéséről szóló árajánlatok
bekérésére
Előadó: a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke

64. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  IV.  Települési  Környezetvédelmi
Programjának elkészíttetésére és árajánlatok bekérésére
Előadó: a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke

65. Javaslat képviselői indítvány megtárgyalására kutyafuttató létesítése a Kallós 
Dezső utca mögötti erdei tornapálya egy részén – Iván László képviselő
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Dunaújváros, 2018. május 11.
     

      Cserna Gábor s.k.
       polgármester
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