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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. július 12-én (csütörtök) 9,00 órai kezdettel

rendkívüli nyílt ülést tart, melyre meghívom

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

Javasolt napirend:

1. Javaslat  Modern  Városok  Program  keretében  kialakításra  kerülő  intermodális
személyforgalmi csomóponttal kapcsolatos döntések meghozatalára
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
Meghívott: Huszti Csaba, a NIF Zrt. projektvezetője

2. Javaslat  Kisapostag  településfejlesztési  koncepciójának  és  településrendezési
eszközeinek felülvizsgálatához szükséges tájékoztatásra
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

3. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  területén  a  Római  körúti  víztorony
környezetébe (hrsz.: 451/76) telepítendő ivókút kivitelezési 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, DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója

4. Javaslat  JCDecaux  Hungary  Zrt.-vel  kötendő  megállapodás  a  Dunaújváros
területén lévő hirdető vitrinekkel ellátott buszvárókkal kapcsolatban
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: Samu Tímea, a JCDecaux Hungary Zrt. vezérigazgatója
                   Szelei Szilárd, a JCDecaux Hungary Zrt. cégvezetője
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5. Javaslat  a  dunaújvárosi  487  helyrajzi  számon  nyilvántartott  kivett  irodaház
megnevezésű  ingatlan  megosztásának  engedélyezésére  és  az  így  kialakítandó
beépítetlen  rész  hasznosítására  (Református  Egyházközösség  kérelme  –  Bánki
Donát Szakközépiskola)
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Böttger Antal református lelkipásztor

6. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  a  Magyar
Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezet között fennálló haszonkölcsön szerződés 4.
számú  módosítására,  Dunaújváros,  Városháza  tér  1.  VIII.  807.  és  808.  sz.
irodahelyiség és a hozzájuk tartozó tárgyaló vonatkozásában
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Szücsné Szigeti Hedvig, a Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei 
                   Szervezete igazgatója

7. Javaslat  a  dunaújvárosi  3661  helyrajzi  számon  nyilvántartott,  természetben
Dunaújváros,  Budai  Nagy  Antal  út  12.  alatt  található  ingatlan  egy  részének
hasznosítására (Makó Csaba kérelme)
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

8. Javaslat  az  Energo-Viterm  Beruházó,  Működtető  Kft.  2016.  évi  éves
beszámolójának elfogadására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Kozik Árpád, az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. ügyvezetője

9. Javaslat  az  Energo-Viterm  Beruházó,  Működtető  Kft.  2017.  évi  éves
beszámolójának megtárgyalására,  felügyelő bizottsági  tagok megválasztására és
egyéb kapcsolódó döntések meghozatalára
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Kozik Árpád, az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. ügyvezetője
              

10. Javaslat  tagi  kölcsön szerződés megkötésére  az  Energo-Hőterm Kft.-vel,  a  CO2

kvótavásárláshoz biztosított forrásra
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Busi Éva, az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft. ügyvezetője
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11. Javaslat a Dunaújvárosi sportszervezetekkel kötött kölcsönszerződés és támogatási
szerződés módosítására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              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

12. Javaslat a Dunaújvárosi Utánpótlás Futball Klub Sportegyesület támogatására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Fogas László, a Dunaújvárosi Utánpótlás Futball Klub SE elnöke

13. Javaslat  az  Élményfürdő  komplexum  diákok  általi  látogatására  vonatkozó
megállapodás megkötésére
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Rácskai József, az Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt. vezér-
                   igazgatója

14. Javaslat a Radari sportingatlanok üzemeltetésére
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Mádai Balázs, DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója

15. Javaslat  a  DVG  Zrt.  telephely  bővítésének  előkészítéséhez  szükséges  döntés
meghozataláról
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
Meghívott: Mádai Balázs, DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója

16. Javaslat  az  önkormányzat  és  a  DVG  Zrt.  jogi  képviseletével  megbízott  Szabó,
Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda megbízási szerződésének módosítására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              

Dunaújváros, 2018. július 10.

                    Cserna Gábor s.k.
      polgármester
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