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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. december 5-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  „Dunaújvárosi  köztemető  üzemeltetése  kegyeleti  közszolgáltatási
szerződés  keretében”  tárgyú  közbeszerzési  eljárás  eredményének
megállapítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
                       a közbeszerzési és bíráló bizottság elnöke

Meghívott: Dr. Molnár István, a közbeszerzési és bíráló bizottság elnöke

2. Javaslat  „Dunaújváros  közterületein  rágcsálók,  valamint  fürkészdarázs  elleni
védekezési  munkák  ellátása”  tárgyú  közbeszerzési  eljárásban  az
eredményének megállapítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
                       a közbeszerzési és bíráló bizottság elnöke

3. Javaslat „Dunaújváros közvilágítási berendezéseinek villamos energia ellátása”
tárgyban indult közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására
Előadó: a közbeszerzési és bíráló bizottság elnöke

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

4. Javaslat  „Vállalkozási  keretszerződés  Dunaújváros  közigazgatási  területén
található  parkokban,  erdős-fás  területeken,  az  övárkokban  és  a  helyközi
buszjáratok  megállóiban  szemétszedés,  takarítás  folyamatos  elvégzésére”
tárgyban indult közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására
Előadó: a közbeszerzési és bíráló bizottság elnöke

                       a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
                       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
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5. Javaslat  „Dunaújváros  –  háziorvosi  és  gyermekorvosi  ügyeleti  feladatok
ellátása” tárgyban indított közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására
Előadó: a közbeszerzési és bíráló bizottság elnöke

                       a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
                       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
                       a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke

6. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2019.  I-IX.  havi
pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására
Előadó: a polgármester

7. Javaslat az önkormányzat legalább 50%-os tulajdonában álló egyes gazdasági
társaságok önkormányzat által delegált felügyelőbizottsági tagjai visszahívására
és új tagok megválasztására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

8. Javaslat  pályázat  kiírására  a  Dunaújváros  Városháza  B  szárny  földszinti
Kávézó üzemeltetésére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Dunaújváros, 2019. november 29.

                                                                                               Pintér Tamás s.k.
                                                                                                  polgármester
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