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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. október 3-án (csütörtökön) 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 „Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Kollégium épületének kiviteli terveinek
elkészítése  és  kivitelezése”  tárgyában  megindított  feltételes  közbeszerzési  eljárás
eredményének megállapításáról
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 oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
              az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke
Meghívott: Sági Péter, a DV N Zrt. vezérigazgatója

2. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Kézilabda  Akadémia  beruházás  megvalósításával
kapcsolatban a DV N Zrt.-vel megkötött megbízási szerződés 4. számú módosítására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
               a pénzügyi bizottság elnöke
Meghívott: Sági Péter, a DV N Zrt. vezérigazgatója

3. Javaslat  „Dunaújváros  –  háziorvosi  és  gyermekorvosi  ügyeleti  feladatok  ellátása”
tárgyú  közbeszerzési  elárás  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 szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
                  az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke

4. Javaslat  a  TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00002  Nagyvenyim  felé  vezető  62819.  jelű  út
felújítása projektre vonatkozó előirányzat módosítására

   Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
                 a pénzügyi bizottság elnöke
                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
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5. Javaslat  a  víziközmű  rendszerre  vonatkozó  2019.  évben  benyújtandó  Gördülő
fejlesztési  terv  elfogadására  és  a  benyújtáshoz  szükséges  meghatalmazás
megadására
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: Nyalka László, a DVCSH Kft. műszaki igazgatója

6. Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának elindítására a
Hegyekalja utcában
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
               a pénzügyi bizottság elnöke

                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

7. Javaslat  az 5. számú felnőtt  háziorvosi  körzet ellátására dr.  Lőrincz Attila orvossal
kötött feladatellátási szerződés felmondására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke

                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Dr. Lőrincz Attila orvos

                        Dózsáné dr. Sasvári Ildikó, az FMKH DJH Népegészségügyi Osztály 
                        osztályvezetője

Dunaújváros, 2019. október 1.

                    Cserna Gábor s.k.
      polgármester
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