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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. július 4-én (csütörtök) 9,30 órai kezdettel

rendkívüli nyílt ülést tart, melyre meghívom

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

Javasolt napirend:

1. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  a
lakások  és  helyiségek  bérletéről  és  a  lakbérekről  szóló  25/2017.  (VI.16.)
önkormányzati rendelete 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: Pribil Sándor, a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány kuratóriumi elnöke

2. Javaslat  a  Magyar  Mentőszolgálat  Alapítvánnyal  kötött  ellátási  szerződés
módosítására
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
Meghívott: Pribil Sándor, a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány kuratóriumi elnöke

                  
3. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési

tervének 4. számú módosítására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke

          
4. Javaslat  a  „Dunaújvárosi  Kézilabda  Akadémia  Sportcsarnok  épületének  kiviteli

terveinek  elkészítése  és  kivitelezése”  tárgyában  feltételes  közbeszerzési  eljárás
indításáról
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
Meghívott: Sági Péter, a DV N Zrt. vezérigazgatója               
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5. Javaslat  a  „Dunaújvárosi  Kézilabda  Akadémia  Kollégium  épületének  kiviteli
terveinek  elkészítése  és  kivitelezése”  tárgyában  feltételes  közbeszerzési  eljárás
indításáról
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
Meghívott: Sági Péter, a DV N Zrt. vezérigazgatója               

6. Javaslat  az  MVP  keretében  a  Fabó  Éva  Sportuszoda  felújítása  projekt
kivitelezésére  vonatkozó  2.  számú  szerződésmódosítás  pénzügyi  fedezetének
biztosítására
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

7. Javaslat a „Szolgáltatási koncesszió a dunaújvárosi jégcsarnok és a dunaújvárosi
sportingatlanok üzemeltetésére vonatkozóan” elnevezéssel koncessziós beszerzési
eljárás  keretében  gazdasági  szereplők  kiválasztására,  beszerzési  eljárás
lefolytatására
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

8. Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó
szolgáltatási  keretszerződés 2.  sz.  módosítás  –  2019.  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 

9. Javaslat  a  2019.  évi  víziközmű  vagyonbérleti  díj  meghatározására  és  a
vagyonbérleti  díj  terhére  elvégzendő  rekonstrukciós  munkákkal  összefüggő
szerződések elfogadására
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: Neszmélyi Loránd, a DVCSH Kft. ügyvezetője
                   Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
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10. Javaslat  a  Szent  Pantaleon  Kórház-Rendelőintézettel  megkötött  támogatási
szerződés 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
Meghívott: Dr. Mészáros Lajos, a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet 
                   főigazgatója
              

11. Javaslat  a  jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtás  finanszírozására  kötendő
megállapodás jóváhagyására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
           

Dunaújváros, 2019. július 2.

                    Cserna Gábor s.k.
      polgármester
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