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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. november 15-én (csütörtök) 9,00 órai kezdettel

nyílt ülést tart, melyre meghívom

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

A „Szociális Munkáért - Dunaújváros” 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  Önkormányzat  2018.  évi
költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló  5/2018.  (II.16.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: a polgármester

4. Javaslat közétkeztetési szolgáltatói áremelés elfogadására, valamint a közoktatási
és szociális intézményekben az étkeztetés térítési díjáról szóló 37/2013. (XI.22.)
önkormányzati rendelet módosítására
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
              a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
Meghívott: Herczeg Csaba, a Zalagast Kft. vezérigazgató helyettese
                   Bölcskei Anna, az ESZI intézményvezetője 
                   Farkasné Vörös Magdolna, a GESZ igazgatója 
                   Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője 
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5. Javaslat  az  egészségügyi  alapellátás  körzeteinek  megállapításáról  és
kialakításáról szóló 20/2017. (V.19.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Dózsáné dr. Sasvári Ildikó, a Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegész-
                   ségügyi Osztály vezetője
                   Kleinné Németh Judit, az Egészségmegőrzési Központ
                   intézményvezetője

6. Javaslat Tóth Kálmán képviselő indítványának megtárgyalására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke

7. Javaslat  a  dunaújvárosi  Kézilabda  Akadémia  beruházás  megvalósításával
kapcsolatos döntések meghozatalára (Az előterjesztés hétfőn, 16,00 óráig kerül
a képviselői postafiókokba)
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: Sági Péter, a DVN Zrt. ügyvezető igazgatója

               
8. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Integrált  Területi  Program

módosításának elfogadásáról
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

9. Javaslat  Dunaújváros  Integrált  Településfejlesztési  Stratégiája  módosításának
elindítására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

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

             
10. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és DVG Zrt. között, a

Modern Városok Programhoz kapcsolódó, a nyilvánosság biztosítására vonatkozó
szolgáltatások teljesítésére kiterjedő megbízási szerződések megkötésére
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
                 a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke

11. Javaslat  az  MVP  keretében  az  „Új  városi  fürdő-  és  vízi  sport  centrum
megvalósításának  ingatlan-fejlesztési  és  beruházási  koncepciója”  projekt
előkészítő szakasz szerződéseinek módosítására
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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12. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vasmű u. 41.
Irodaház Kft. között, a „Vidámpark, illetve a vidámparki terület fejlesztése” című
projekt  tárgyában  létrejött  szerződések  módosításainak  elfogadására,  illetve  a
projekt megvalósításához szükséges további szerződések megkötésére
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke

13. Javaslat  az MVP keretében „A Radari  Sporttelep fejlesztése” projekt tárgyában
szükséges szerződésmódosításokra
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

14. Javaslat  az  MVP  keretében  az  „Új  városi  fürdő-  és  vízi  sport  centrum
megvalósításának  ingatlan-fejlesztési  és  beruházási  koncepciója”  projekt
„Fürdőpark kialakítása” projektelem szerződéseinek megkötésére 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
Meghívott: Mádai Balázs, a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezető igazgatója

15. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Zrt. közötti
megbízási szerződés megkötésére, a Modern Városok Programhoz kapcsolódó,
Dunaújvárosi  szálloda  című  projekt  megvalósíthatósági  tanulmányának
elkészítése érdekében
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
                            

16. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vasmű u. 41.
Irodaház Kft. között,  a „A Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése” című projekt
tárgyában  létrejött  szerződések  módosításainak  elfogadására,  illetve  a  projekt
megvalósításához szükséges további szerződések megkötésére
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi 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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17. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vasmű u. 41.
Irodaház Kft. között, „A Baracsi úti Arborétum további fejlesztésére és az ahhoz
kapcsolódó látogatóközpont kialakításának támogatására” című projekt tárgyában
a projekt megvalósításához szükséges – feltételes – szerződések megkötésére
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
Meghívott: Mádai Balázs, a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezető igazgatója

18. Javaslat  az  MVP keretében  megvalósuló  víziközmű-hálózat  fejlesztése  projekt
megvalósítási  időszakára  irányuló  projektmenedzsment  tevékenység  ellátására
vonatkozó megbízási szerződés aláírására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Mádai Balázs, a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezető igazgatója

19. Javaslat az MVP keretében megvalósuló víziközmű-hálózat fejlesztésére irányuló
közbeszerzési  tevékenység  ellátására  vonatkozó  megbízási  szerződés
hosszabbítására, kapcsolódó forrás biztosítására
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 Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezető igazgatója

20. Javaslat az MVP keretében megvalósuló víziközmű-hálózat fejlesztésére irányuló
projektmenedzsment  tevékenység  ellátására  vonatkozó  megbízási  szerződés
hosszabbítására, kapcsolódó forrás biztosítására
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 Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezető igazgatója

21. Javaslat  az  MVP keretében  megvalósuló  víziközmű-hálózat  fejlesztése  projekt
megvalósítási  időszakára  irányuló  műszaki  ellenőri  tevékenység  ellátására
vonatkozó megbízási szerződés aláírására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Mádai Balázs, a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezető igazgatója

22. Javaslat  a  TOP-6.1.5-15  Gazdaságfejlesztés  ösztönzését  szolgáló
közlekedésfejlesztés  Dunaújvárosban  projekt  megvalósítására  vonatkozó
Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 2. számú módosításának aláírására
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 Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezető igazgatója
                   Szilvai József Attila, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vezérigazgatója
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23. Javaslat a TOP-6.3.2-15-DU1-2016-00001 „Zöld Város Kialakítása” című projekt
keretében  megvalósuló  Főtértől  keletre  eső  területek  rekonstrukciójának
kivitelezése tárgyú projekt pótmunkáinak elvégzésére, forrás biztosítására
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  a  TOP-6.4.1-16  Fenntartható  városi  közlekedésfejlesztés,  kerékpárút
hálózat  fejlesztése  című  pályázattal  kapcsolatos  Konzorciumi  Együttműködési
Megállapodás aláírása
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
                  a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke

25. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 524/2018. (X.18.) határozat
módosítására a TOP-6.1.4-16 „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés” című pályázat vonatkozásában
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
Meghívott: Mádai Balázs, a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezető igazgatója
              

26. Javaslat  a  Vasmű u.  41.  Irodaház Kft.-vel  a  Modern Városok Program – TOP
projektek vonatkozásában kötött közfeladat ellátási szerződés 5. módosítására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Mádai Balázs, a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezető igazgatója

27. Javaslat  a  Hajós  utca  és  az  Üdülősor  1-8.  ingatlanok  mérnökgeológiai
felülvizsgálatának elindítására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Hanák János kérelmező

28. Javaslat a Gagarin tér 7-11. Társasház árkádjának felújítására nyújtott támogatási
szerződés módosítására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Sztankovics András közös képviselő
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29. Javaslat  gazdasági  szereplők  kiválasztására  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
szennyvíztisztító telepének dunai sodorvonali vezeték rekonstrukciójára vonatkozó
tervek elkészítésére
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

30. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  közigazgatási  területén  végzett
közfeladatok  ellátására  vonatkozó  szolgáltatási  keretszerződés  4.  számú
módosítása (2018. április-december 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

31. Javaslat  „Dunaújváros  villamos  energia  beszerzése  a  2019.  évre”  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
                       

32. Javaslat  önkormányzati  bérlakások  volt  bérlői  behajthatatlan  közüzemi
díjtartozásának tulajdonosi helytállására a DVCSH Kft. felé
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Neszmélyi Loránd, a DVCSH képviseletében

33. Javaslat  a  Bölcsődék  Igazgatósága  Dunaújváros  intézmény  2019.  évi  nyári
nyitvatartási rendjének meghatározására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Varga Anna Éva, a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény    
                    igazgatója

34. Javaslat  a  Szent  Pantaleon  Kórház-Rendelőintézettel  megkötött  támogatási
szerződés módosítására
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. Mészáros Lajos, a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet
                    főigazgatója
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35. Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben foglalkoztatottak
2019. évi béren kívüli juttatására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
              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: Varga Anna Éva, a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros Intézmény
                    vezetője
                    Kissné Fekete Éva, az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője
                    Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője
                    Farkas Lajos, az Intercisa Múzeum igazgatója 
                    Kleinné Németh Judit, az Egészségmegőrzési Központ
                    intézményvezetője
                    Őze Áron, a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza igazgatója
                    Farkasné Vörös Magdolna, a GESZ igazgatója 
                    Tóth Éva, a József Attila Könyvtár Dunaújváros igazgatója
                    Hatvaniné Sáfár Erzsébet, a Bölcsődei Dolgozók Szakszervezetének
                    képviselője
                    Tóthné Héger Katalin a Független Egészségügyi Szakszervezet
                    képviselője, KIÉT elnöke
                    Takács Gabriella, az Útkeresés Segítő Szolgálat Közalkalmazotti 
                    Tanács elnöke

36. Javaslat  a  Dózsás  Tanulókért  és  Tanáraikért  Alapítvány  támogatás  iránti
kérelmének elbírálására
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: Horváth Zoltánné, a Dózsás Tanulókért és Tanáraikért Alapítvány 
                   kuratóriumi elnöke

37. Javaslat  a  sportszervezetek  létesítmény  bérleti  díjának  pályázati  úton  történő
támogatására – 2019. évre
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: Mátyás Gábor, a Dunaferr SE elnöke

Kalácska András, a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség elnöke
Nyakacska  Zsolt,  a  Dunaújvárosi  Kohász  Kézilabda  Akadémia
Nonprofit Kft. ügyvezetője
Boda Gábor, a Dunaújvárosi Sárkányok Kosárlabda SE elnöke
Móri  Imre,  a  Dunaújvárosi  Kohász  Labdarúgó  Öregfiúk  Egyesület
elnöke
Tiger Szabolcs, a Dunaújvárosi Egyetem Diák SE elnöke
Baráth Artur, a Újvárosi Hokillák SE elnöke
Varga Gabriella, a Danubius KSE elnöke
Pók Ferenc, a Dunaújvárosi Atlétikai Club elnöke
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Erős István, a Titán Sportegyesület elnöke
Oláhné Hingyi Zita, a Duna-Pent Női Kézilabda SE elnöke
Azari Zsolt, a Dunaújvárosi Jégkorong Kft. ügyvezetője
Vígh György, a Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál SE elnöke
Kováts András, az Angels Női Jégkorong SE elnöke
Tomanóczy  Tibor,  a  DSE  Röplabda  Akadémia  Nonprofit  Kft.
ügyvezetője

              
38. Javaslat  a  Fabó  Éva  Sportuszoda  felújítása  miatt  felmerülő  többletköltségek

finanszírozására az Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt. és a DVG Zrt. részére
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

39. Javaslat  –  a  Dunaújvárosi  Fabó  Éva  Sportuszoda  felújításának  ideje  alatt
időszakra  –  a  Dunaferr  Sportegyesület,  valamint  a  Dunaújvárosi  Főiskola
Vízilabda Egyesület támogatására
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: Mátyás Gábor, a Dunaferr SE elnöke
                    Kiss Attila, az úszószakosztály elnöke
                    Koszi Ferenc, a DFVE elnöke
              

40. Javaslat a Dunaferr Sportegyesület úszó szakosztályának támogatására
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: Mátyás Gábor, a Dunaferr SE elnöke
                    Kiss Attila, az úszószakosztály elnöke

41. Javaslat a Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda Egyesület támogatására
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: Koszi Ferenc, a DFVE elnöke

42. Javaslat  a  dunaújvárosi  52  helyrajzi  számon nyilvántartott,  kivett  óvoda,  udvar
megnevezésű, természetben Dunaújváros, Latinovits Z. utcában található ingatlan
használatára  vonatkozó  bérleti  jogviszony  meghosszabbítására  (Dunaújvárosi
Kereskedelmi és Iparkamara kérelme)
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
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43. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  631/2015.  (XI.19.)
határozata  hatályon  kívül  helyezésére  és  az  Amitis  Kft.  ingatlanhasznosítási
szándékával kapcsolatos döntés meghozatalára (dunaújvárosi 372/19 hrsz., Alsó-
Duna-part, 1.082 m2

Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Kardos Gábor, az Amitis Kft. ügyvezetője

44. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Kistérségi  Turisztikai  Nonprofit  Kft.  2019.  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, a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nkft. ügyvezetője

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

46. Javaslat  a Belső Ellenőrzési Osztály 2019. évi  éves belső ellenőrzési tervének
jóváhagyására
Előadó: a jegyző

47. Javaslat az önkormányzati többségi tulajdonban lévő gazdasági társaságoktól az 
„in-house” jogalap megállapításához szükséges dokumentum bekérésére
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

48. Javaslat Barta Endre képviselő indítványának megtárgyalására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              

Dunaújváros, 2018. november 09.

      Cserna Gábor s.k.
       polgármester
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