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                  DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS                      
POLGÁRMESTERE

                  *  Dunaújváros, Városháza tér 1.
(  (06-25) 544-312

                   

M E G H Í V Ó

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése
2019. október 31-én (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 Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés
és  Szervei  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló  37/2017.  (XII.15.)
önkormányzati rendelete módosítására 
Előadó: a polgármester

2. Javaslat a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásairól, költségtérítéséről
szóló 15/2014. (X.27.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: a polgármester

3. Javaslat Dunaújváros közvilágítási rendszerének felülvizsgálatára
Előadó: a polgármester

4. Javaslat ügyvédi iroda kiválasztására a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
100%-os tulajdonában lévő társaságok átvilágítására és egyéb jogi feladatok ellátására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

5. Javaslat  az  önkormányzat  legalább  50%-os  tulajdonában  álló  egyes  gazdasági
társaságok önkormányzat  által  delegált  felügyelőbizottsági  tagjai  visszahívására  és  új
tagok megválasztására, valamint a DVG Zrt.-nél az igazgatóság tagjainak visszahívására
és új igazgatósági tagok megválasztására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

6. Javaslat  a  DKKA-Dunaújvárosi  Kohász  Kézilabda  Akadémia  Nonprofit  Kft.  vezető
tisztségviselője lemondó nyilatkozata értékelésére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
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7. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  az  Uniszol-
Létesítménygazdálkodási  Zrt.  között  a  dunaújvárosi  Jégcsarnok  és  a  dunaújvárosi
sportingatlanok üzemeltetésére vonatkozó koncessziós szerződés módosítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Rácskai József, az Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt. vezérigazgatója

8. Javaslat  a  Kalandparkban (volt  Vidámpark)  a  mászófal  előtti  terület  balesetveszélyes
állapotának megszüntetésére
Előadó: pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Duka László, a DVG Zrt. műszaki igazgatója

9. Javaslat  a  TOP  programok  keretében  felújításra  kerülő  épületek  vonatkozásában  a
logisztikai  feladatok  ellátására  megkötött  Vállalkozási  keretszerződés  1.  számú
módosítására
Előadó: pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Gergő Edmond, a DVG Zrt. operatív igazgatója

10.Javaslat a TOP-6.1.1-16-DU1-2018-00001 „Déli iparterület fejlesztése” projekt kivitelezés
kapcsán a tartalék összegének saját forrásból történő megelőlegezésére 
Előadó: pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

11.Javaslat önkormányzati tulajdonú intézmények felújítási munkáira
Előadó: a pénüzgyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
               az ügyrendi, igazatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója

12.Javaslat  Dunaújváros  vízellátását  biztosító  új  csápos  kút  vízjogi  engedélyének
meghosszabbítási eljárására irányuló vállalkozási szerződés aláírására
Előadó: pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

13.Javaslat kölcsön biztosítására a Dunaújváros, Erdősor 33. Társasház részére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Havasi Gyuláné, közös képviselő

14.Javaslat az önkormányzati tulajdonban álló, 730/422 helyrajzi szám alatt felvett, 11933
m2 területű,  „kivett  építési  terület”  megnevezésű ingatlan  mintegy 2050 m2 nagyságú
területének hasznosítására vonatkozó állásfoglalás kialakítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Soltész Gyula, kérelmező
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15.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tanácsnokainak megválasztására
Előadó: a polgármester

16.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési
Szabályzatának 2. módosítására
Előadó: a polgármester

Dunaújváros, 2019. október 30.

                                                                                              Pintér Tamás s.k.
                                                                                                  polgármester
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