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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. augusztus 9-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  a  TOP-6.6.2-15-DU1-2016-00001  „Szociális  alapszolgáltatások
infrastruktúrájának bővítése,  fejlesztése”  című pályázathoz kapcsolódó  gépjármű
beszerzés nem elszámolható költségeinek saját forrásból való finanszírozására
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke

                  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

2. Javaslat  Dunaújváros  Radari  Sporttelepén  betörésvédelmi,  vagyonvédelmi  és
térfigyelési rendszer kiépítésére
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

Meghívott: Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója

3. Javaslat  a  Dunaújváros  Városháza  B  szárny  földszinti  Kávézó  DVG  Zrt.  általi
üzemeltetésére
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
                  a pénzügyi bizottság elnöke

Meghívott: Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója

4. Javaslat a Dunaújváros MJV Önkormányzata vagyon- és felelősségbiztosításával
kapcsolatosan a Hungarikum Biztosítási  Alkusz Kft.  bevonásával bekért  biztosító
társaságok ajánlatainak értékelésére
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
                  a pénzügyi bizottság elnöke

Meghívott: Keszthelyi Erik, a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. ügyvezetője
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5. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  425/2018.  (VII.12.)
határozata  módosítására  –  Energo-Viterm  Beruházó,  Működtető  Kft.  felügyelő
bizottsági tagok jelölése
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. ügyvezető
                   igazgatója

6. Javaslat  az  Élményfürdő  használatára  vonatkozó  támogatási  és  koncessziós
szerződések módosítására
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.
                   vezérigazgatója

              
Dunaújváros, 2018. augusztus 3.

                    Cserna Gábor s.k.
         polgármester
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