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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
2019. április 18-án (csütörtök) 9,00 órai kezdettel

nyílt ülést tart, melyre meghívom

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

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  a  Dunaújvárosi  Rendőrkapitányság  vezetőjének  Dunaújváros  Megyei  Jogú
Város 2018. évi közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolójának elfogadására
Előadó: a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottságának elnöke
Meghívott: Suszter Tamás rendőr alezredes, kapitányságvezető
                   Dr. Varga Péter rendőr dandártábornok, főkapitány

4. Javaslat Dunaújváros településszerkezeti tervének módosítására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

5. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  Dunaújváros  Helyi  Építési
Szabályzatáról szóló 15/2016. (V.20.) önkormányzati rendeletének módosítására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a városüzemeltetési, környezetvédeli és turisztikai bizottság elnöke
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
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6. Javaslat  Dunaújváros  településrendezési  eszközeinek  módosításaival  kapcsolatos
döntések meghozatalára (Élményfürdő környéke, Délivárosi úttól délre eső területek)
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

7. Javaslat  Dunaújváros  településrendezési  eszközeinek  módosításának  elindítására  a
0174, 0172/19, 0173/1 és a 0173/2 hrsz-ú ingatlanokon (Hamburger Hungária Kft.-től
délre eső terület)
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Bencs Attila, a Hamburger Hungária Kft. ügyvezető igazgatója
                   Vass Jenő, a Hamburger Hungária Kft. igazgatási és szolgáltatási vezetője

8. Javaslat  Dunaújváros  településrendezési  eszközeinek  módosításának  elindítására  a
3958 hrsz.-ú úttal kapcsolatban (Darusín Kft. környéke)
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
Meghívott: Radvánszki Sándor, a Darusín Kft. ügyvezető igazgatója

9. Javaslat  a  településkép  védelmi  rendelettel  kapcsolatos  településrendezési  eszközök
módosítása során beérkezett véleményekkel kapcsolatos döntés átruházására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

10. Javaslat Baracs településfejlesztési koncepció tervezetének véleményezésére
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

11. Javaslat  a  Vasmű  u.  41.  Irodaház  Kft.  részére  a  Modern  Városok  Program-TOP
közfeladat ellátási  szerződés alapján átadott  2018.  évi  ellentételezés elszámolásának
jóváhagyására és a 2019. évi keretösszeg megállapítására
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. ügyvezetője

12. Javaslat a TOP-6.3.3-16-DU1-2018-00001 „Táborállás csapadékvíz elvezetése” projekt
kapcsán a projekt előkészítő tanulmány (PET) elkészítésére a Vasmű u. 41. Irodaház
Kft.-vel kötött vállalkozói szerződés megszüntetésére és az 554/2018. (X.18.) határozat
hatályon kívül helyezésére
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. ügyvezetője
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13. Javaslat a Római városrészben parkolók egyesített  engedélyezési és kiviteli  tervének
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
Meghívott: Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 

14. Javaslat  a  Liszt  Ferenc  kertben  új  parkolóhelyek  közterület  alakítási  tervének
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
Meghívott: Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 

15. Javaslat  a  Vasmű  út  53-57.  előtt  parkolók  kivitelezésére  vonatkozó  vállalkozási
szerződés megkötésére
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 

16. Javaslat Dunaújváros, Széchenyi I. közben parkoló (P4) kialakítási munkálatára
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 

17. Javaslat  az Október 23. tér 10-13. épület keleti  oldalán elhelyezkedő járdaszakaszok
burkolat felújítási munkáinak támogatására
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: Gebei Bálint, a Dózsa Lakásfenntartó Szövetkezet ügyvezető igazgatója 

18. Javaslat  Dunaújváros  területén  járda  felújítási  és  útbaigazító  táblák  kihelyezési
munkálataira 
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 
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19. Javaslat Dunaújváros területén új gyalogos-átkelőhelyek tervezésére
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 

20. Javaslat  Dunaújváros  Vasmű  úton  található  köztéri  nyilvános  illemhely  üzemeltetési
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

21. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri  Hivatala  Gyepmesteri
Telepének korszerűsítésére, felújítására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke

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

22. Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítási munkáira
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 
           

23. Javaslat az ELENA projektben megkötött Konzorciumi szerződés 2. sz. módosításának
elfogadására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke

      
24. Javasat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  a  Felső-foki  patak  0+027-0+502  km

szakaszának medertisztítási munkálataira
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: Megulesz Gabriella, a Dunaújvárosi Vízi Társulat elnöke 

25. 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, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

    Meghívott: Megulesz Gabriella, a Dunaújvárosi Vízi Társulat elnöke 
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26. Javaslat  gazdasági  szereplők  kiválasztására  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  –
elválasztott  rendszerű  csapadékvíz  elvezetés  –  vonatkozásában  az  egységes
elektronikus közműnyilvántartás rendszer 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

27. Javaslat Tóth Kálmán képviselő indítványának megtárgyalására (Csillagdomb útépítési
egyesített terv)
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

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

28. Javaslat  Tóth  Kálmán  képviselő  indítványának  megtárgyalására  (Pentele  Baráti  Kör
támogatás)
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke              
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke

29. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Tankerületi  Központ  Mohácsi  Lovastábor  megszervezésére
benyújtott kérelmének elbírálására
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke              
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

    Meghívott: Szilágyiné Németh Sarolta, a Dunaújvárosi Tankerületi Központ igazgatója 
              

30. Javaslat  a  Pro  Minoritate  Alapítvány  által  megrendezendő  XXX.  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 

31. Javaslat férőhelyszám bővítésére a Hétszínvirág Bölcsődében
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: Varga Anna Éva, a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros igazgatója 
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32. Javaslat a Dunaújvárosi Óvodában a 2019/2020-as nevelési évben indítandó csoportok
számának meghatározására, átszervezésre
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  

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

34. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Szakképzési  Centrum  intézmény-átszervezési  javaslatának
(alapító okirat módosítása) véleményezésére 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke              
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

    Meghívott: Csapó Gábor, a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum igazgatója  

35. Javaslat  Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata 2018. 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 intézményvezetője
                       Suszter Tamás, rendőr alezredes, a Dunaújvárosi Kapitányság vezetője 

36. Javaslat a Fészek Gyermekvédő Egyesület 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

    Meghívott: Báló Ottília, a Fészek Gyermekvédő Egyesület igazgatója
                       Kisnémet Dávidné, otthonvezető

37. Javaslat  Dunaújváros  alapellátásában  nem  önkormányzati  tulajdonú  kezelőegységen
dolgozó fogorvosok eszközvásárlási célú támogatására
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

38. Javaslat  a „Dunaújvárosiak Életéért”  Közalapítvánnyal  kötött  támogatási  szerződés 3.
számú módosítására
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
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39. Javaslat  a Dunaújváros,  Váci  Mihály u.  12. szám alatti,  451/31/C/82 hrsz.-ú helyiség
használatba adására a Violin Nonprofit Kft. részére 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

    Meghívott: Puskás András, a Violin Nonprofit Kft. ügyvezetője

40. Javaslat a Dunaferr Sportegyesület kérelmének elbírálására a Gurics György Birkózó
Centrum átalakítása III. üteme vonatkozásában
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke

    Meghívott: Mátyás Gábor, a Dunaferr SE ügyvezető elnöke

41. Javaslat  az  “MVP-Fabó  Éva  uszoda”  fejlesztése  projektre  vonatkozó  előirányzat
átcsoportosításra
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

42. Javaslat állásfoglalás kialakítására az Energo-Hőterm Kft. tagi kölcsön kérelméről
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

    Meghívott: Busi Éva, az Energo-Hőterm Kft. ügyvezetője

43. Javaslat a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat 2018. 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 az MMK Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi éves beszámolója elfogadására
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

45. Javaslat a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolójának
elfogadására, az ügyvezető munkaviszonyának meghosszabbítására, a könyvvizsgálója
megválasztására, valamint a gazdasági társaság alapító okiratának módosítására
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
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46. Javaslat a Dunanett Nonprofit Kft. 2018. évi éves beszámolójának elfogadására, valamint
tisztségviselők megválasztására
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

    Meghívott: Ferencz Kornél, a DUNANETT NKft. ügyvezető igazgatója

47. Javaslat a Dunanett Vagyonkezelő Kft. 2018. évi éves beszámolójának elfogadására és
vezető tisztségviselő megválasztására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

    Meghívott: Ferencz Kornél, a DUNANETT Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatója

48. Javaslat a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. 2018. évi éves
beszámolójának elfogadására, valamint tisztségviselő megválasztására
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

    Meghívott: Nyakacska Zsolt, a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia
                       Nkft. ügyvezetője

49. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2019.  évi  közbeszerzési
tervének 1. számú módosítására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a bírálóbizottság elnöke

50. Javaslat  a  „Dunaújvárosi  Szennyvíztisztító  –  sodorvonali  vezeték  rekonstrukciója”
tárgyában közbeszerzési eljárás indítására
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

51. Javaslat a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító – sodorvonali vezeték rekonstrukció tárgyában
induló  közbeszerzési  eljárás  során  a  műszaki  ellenőri  tevékenység  ellátásának
biztosítására
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
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52. Javaslat „Dunaújváros közigazgatási területén lévő közvilágítási hálózat aktív elemeinek
– fényforrások és lámpatestek tartozékaikkal együtt történő – működtetése, Dunaújváros
dísz- és térvilágítási lámpatestek javítása, karbantartása” tárgyú közbeszerzési eljárás
ajánlattételi felhívásának, és közbeszerzési dokumentumainak elfogadására, az eljárás
megindítására
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

53. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2018.  évi  adóztatási
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Bata János könyvvizsgáló

54. Javaslat  a  2018.  évre  vonatkozó  éves  ellenőrzési  jelentés  és  éves  összefoglaló
ellenőrzési jelentés elfogadására
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

55. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  Szociális,  Egészségügyi  és
Lakásügyi Bizottságában történő személycserére
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Dunaújváros, 2019. április 12.

     Cserna Gábor s.k.
      polgármester
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