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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 23-án (hétfőn) 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  Rendőrkapitányság  2020.  évre  vonatkozó
támogatására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
                       a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság elnöke

Meghívott: Suszter Tamás, rendőr alezredes kapitányságvezető

2. Javaslat  az  önkormányzat  fenntartásában  lévő  intézményekben
foglalkoztatottak 2020. évi béren kívüli juttatására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke

                       az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke
                       a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
                       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Meghívott: Varga Anna Éva, a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros
                    intézmény igazgatója

Bölcskei Anna, az ESZI intézményvezetője
Kissné Fekete Éva, az Útkeresés Segítő Szolgálat 
intézményvezetője
Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője
Farkas Lajos, az Intercisa Múzeum igazgatója
Kleinné Németh Judit, az Egészségmegőrzési Központ 
intézményvezetője
Őze Áron, a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza 
igazgatója
Farkasné Vörös Magdolna, a GESZ igazgatója
Tóth Éva, a József Attila Könyvtár Dunaújváros igazgatója
Hatvaniné Sáfár Erzsébet, a Bölcsődei Dolgozók Szakszervezete 
képviselője
Budavári Sándorné, a KIÉT elnöke
Müller Bernadett, az Útkeresés Segítő Szolgálat közalkalmazotti 
Tanács elnöke
Benczéné Kiss Enikő, az ESZI Közalkalmazotti Tanács elnöke
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3. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  fenntartásában
működő Dunaújvárosi Óvoda Éves Munkatervének véleményezésére
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
               az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke
Meghívott: Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda vezetője

4. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Közgyűlésének 641/2019.  (XI.21.)
határozata 1. pontjának javítására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

5. Javaslat  a  9.  számú  felnőtt  háziorvosi  körzet  ellátása  érdekében  előzetes
döntés meghozatalára
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke

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

Meghívott: Dorogi Gyöngyi körzeti ápoló
                    Dr. Kosztelny László orvos
                    Dózsáné dr. Sasvári Ildikó, a FMKH DJH népegészségügyi
                    osztályvezetője

6. Javaslat Dunaújváros MJV Közgyűlésének dr. Székely Krisztinával támogatási
szerződés megkötésére
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke

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

Meghívott: dr. Székely Krisztina fogorvos

7. Javaslat a települési értéktár bizottság elnöke megbízásának visszavonására,
új  elnök  megbízására,  valamint  a  bizottság  működési  szabályzatának
módosítására
Előadó: az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke

                       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

8. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Fogyatékosságügyi  Tanácsa
megalakulásának jóváhagyására
Előadó: a polgármester

9. Javaslat  együttműködési  megállapodás  megkötésére  a  Mozgáskorlátozottak
Együtt Egymásért Egyesületével
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

                       az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke
Meghívott: Kondor László, a Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért
                    Egyesülete elnöke

10. Javaslat a sportszervezetek létesítmény bérleti díjának pályázati úton történő
támogatására – 2020. évre
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                       az ifjúsági, sport és turisztikai bizottság elnöke
                       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
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Meghívott:  Tomanóczy Tibor, a DSE Röplabda Akadémia Kft. ügyvezetője
                     Boda Gábor, a Dunaújvárosi Sárkányok Kosárlabda SE elnöke
                     Varga Gabriella, a Danubius KSE elnöke
                     Mátyás Gábor, a Dunaferr SE elnöke

Móri Imre, a Dunaújvárosi Kohász Labdarúgó Öregfiúk Egyesület 
elnöke
Tiger Szabolcs, a Dunaújvárosi Egyetem Diák SE elnöke
Erős István, a Titán SE elnöke
Baráth Artur, az Újvárosi Hokillák SE elnöke
Kováts András, az Angels Női Jégkorong Sportegyesület elnöke
Szili György, a DVR-DSE Nonprofit Kft. ügyvezetője
Mátyás Gábor, a DKKA Nonprofit Kft. ügyvezetője
Kalácska András, a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség elnöke
Pók Ferenc, a Dunaújvárosi Atlétikai Club elnöke
Azari Zsolt, a Dunaújvárosi Jégkorong Kft. ügyvezetője

11. Javaslat  az  Uniszol-Létesítménygazdálkodási  Zrt.  kérelmének  elbírálására  a
dunaújvárosi  labdarúgó  stadionban  elkészült  új  öltöző  és  VIP  épületrész
üzemeltetési és karbantartási feladataira vonatkozóan
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Rácskai József, az Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt.
                    vezérigazgatója

12. Javaslat  a  2020.  évi  tokiói  olimpiára  kvalifikációt  szerzett  Kovács  Zsófia
jutalmazására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                       az ifjúsági, sport és turisztikai bizottság elnöke
                       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

13. Javaslat  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  648/2019.  (XI.21.)
határozat módosítására – DKKA Nonprofit Kft. tagi kölcsön
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Mátyás Gábor, a DKKA Nonprofit Kft. ügyvezetője

14. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Labdarúgó  Szövetség  által  megrendezésre  kerülő
XVIII. Carissa Kupa Nemzetközi Jótékonysági Labdarúgó torna támogatására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                       az ifjúsági, sport és turisztikai bizottság elnöke
                       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Meghívott: Kalácska András, a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség elnöke

15. Javaslat  a  Nemzeti  Szabadidős-Egészség  Programban  nyert  futókör
kialakításához saját forrásból történő önerő biztosítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
                       az ifjúsági, sport és turisztikai bizottság elnöke
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16. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Víz-,  Csatorna  Hőszolgáltató  Kft.  ajánlatának
elbírálására,  az  önkormányzat  villamosenergia  termelő  részvénytársaságban
való részvételével kapcsolatos döntések meghozatalára
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

17. Javaslat  az  Energo-Hőterm  Beruházó,  Működtető  Kft.  2018.  évi  éves
beszámolójának  megtárgyalására,  és  egyéb  kapcsolódó  döntések
meghozatalára
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Busi Éva, az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft. ügyvezető
                    igazgatója

18. Javaslat  az  Energo-Viterm  Beruházó,  Működtető  Kft.  2018.  évi  éves
beszámolójának megtárgyalására, valamint tatgi kölcsön rendezésére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Kozik Árpád, az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft.
                   ügyvezető igazgatója

19. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  705/2019.  (XI.21.)
határozata módosításra
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

20. Javaslat  a  Volánbusz Zrt.  2019.  évi  várható  eredményéről  szóló  tájékoztató
megismerésére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Kameniczky Ákos, a Volánbusz Zrt. forgalmi és kereskedelmi
                    igazgatója

21. Javaslat  helyiséghasználat  biztosítására  a  Magyar  Máltai  Szeretetszolgálat
Egyesület részére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Kozma Imre, az MMSZE elnöke

                            Bondor Lajos, az MMSZE régióvezetője
                            Pataki Gergely, az MMSZE régiótitkára
                            Illéssy István, a DVG Zrt. igazgatóságának elnöke

22. Javaslat helyiséghasználat biztosítására a Találj Haza Rehabilitációs Alapítvány
részére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Kristó-Pámer Mária, a Találj Haza Rehabilitációs Alapítvány
                    kuratóriumi elnöke
                    Czere-Ambrus Mária, intézményvezető
                    Illéssy István, a DVG Zrt. igazgatóságának elnöke
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23. Javaslat  állásfoglalás  kialakítására  a  Corner  Trade  Kft.-vel  kötött  bérleti
szerződés megszüntetéséről
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

24. Javaslat a Dunaújváros belterület 691/2 helyrajzi szám alatt felvett, 2.2231 m2
területű,  erdő  megnevezésű  ingatlan  2037  m2  nagyságú  területének
használatára
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Czibere Cecília, a Duna Dog Center Alapítvány elnöke

                            Szöllősi Anikó, a Dunaújváros és környéke Ebtenyésztők
                            Egyesülete képviseletében

25. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  a  Telenor
Magyarország  Zrt.  között  a  Dunaújváros  belterület  451/3  hrsz.  alatt  felvett
ingatlan  (víztorony)  vonatkozásában  kötendő  bérleti  szerződés
véleményezésére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Dénes Judit, a metALCOM Zrt. Akvizíciós Osztály képviseletében
                    Székely Dániel, a Telenor Magyarország Zrt. Menedzselt
                    Szolgáltatások igazgatója

26. Javaslat  a  dunaújvárosi  2976/45 és  2976/50 helyrajzi  számon nyilvántartott,
természetben  az  Északi  Ipari  Parkban  található  ingatlanok  együttes
értékesítésére vonatkozó pályázat értékelésére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                        az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

27. Javaslat a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft.-vel kötött közfeladat ellátási
szerződés módosítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                       az ifjúsági, sport és turisztikai bizottság elnöke
                       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Meghívott: Kiss András Péter, a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft.
                    ügyvezetője

28. Javaslat  a  DVG Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zrt.-vel  megbízási,  vállalkozási,
üzemeltetési és őrzési szerződések megkötésére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Illéssy István, a DVG Zrt. igazgatóságának elnöke
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29. Javaslat a „Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Sportcsarnok épületének kiviteli
terveinek  elkészítése  és  kivitelezése”  tárgyában  megindított  feltételes
közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
                       az ifjúsági, sport és turisztikai bizottság elnöke
                       az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke
                       az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke

Meghívott: Sági Péter, a DV N Zrt. vezérigazgatója

30. Javaslat  a  „Dunaújvárosi  Kézilabda  Akadémia  fejlesztésével”  kapcsolatos
döntések meghozatalára
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
                       az ifjúsági, sport és turisztikai bizottság elnöke

Meghívott: Sági Péter, a DV N Zrt. vezérigazgatója

31. Javaslat  a  Modern  Városok  Program  keretében  megvalósuló  „víziközmű-
hálózat fejlesztésére” vonatkozó projektben a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel
kötött projektmenedzsment különmegállapodás szerződés megszüntetésére, és
az 591/2018. (XI.15.) határozat hatályon kívül helyezésére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Sági Péter, a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezetője

32. Javaslat  az  592/2018.  (XI.15.)  és  az  593/2018  (XI.15.)  KH  módosítására
valamint a kapcsolódó szerződésekben szükséges változtatások elfogadására
forrás biztosítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Sági Péter, a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezetője

33. Javaslat az 581/2018. (XI.15.) közgyűlési határozat módosítására, valamint a
forrás biztosítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Sági Péter, a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezetője

34. Javaslat  az 587/2018. (XI.15) közgyűlési  határozat módosítására, valamint a
forrás biztosítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Sági Péter, a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezetője

35. Javaslat  az  MVP  keretében  a  „Fabó  Éva  Sportuszoda  felújítása”  projekt
kivitelezői szerződésmódosítás pénzügyi fedezetének biztosítására vonatkozó
114/2019. (III.21.) határozat módosítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
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36. Javaslat  a  Modern  Városok  Program  keretében  megvalósuló  „Szálloda  és
rendezvényközpont létesítése az AQUANTIS Wellness és Gyógyászati Központ
mellett”  című  pályázathoz  kapcsolódó  466/2018.  (IX.20.)  közgyűlési
határozatban  biztosított  önkormányzati  költségvetést  terhelő  pályázati  előleg
visszaadására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

37. Javaslat a TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú „A helyi identitás és
kohézió  erősítése  Dunaújvárosban”  projektre  vonatkozó  előirányzat
csökkentésére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

38. Javaslat  a  Kubinyi  Ágoston  Program  keretében  benyújtott  pályázat  saját
forrásként biztosított pályázati önrész visszaadására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

39. Javaslat  Dunaújváros településkép védelméről  szóló rendelet módosításának
elkészíttetésére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
                       az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke

40. Javaslat  a  2019.  évi  víziközmű  vagyonbérleti  díj  terhére  elvégzendő
rekonstrukciós munkákkal összefüggő szerződések 1. számú módosítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Nyalka László, a DVCSH Kft. műszaki igazgatója

41. Javaslat  DMJV  közigazgatási  területén  végzett  közfeladatok  ellátására
vonatkozó  szolgáltatási  keretszerződés  5.  sz.  módosítás  –  2019.  április-
december hónap – megkötésére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Illéssy István, a DVG Zrt. igazgatóságának elnöke

42. Javaslat  DMJV  közigazgatási  területén  végzett  közfeladatok  ellátására
vonatkozó  szolgáltatási  keretszerződés  –  2020.  január-március  hónap  –
megkötésére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Illéssy István, a DVG Zrt. igazgatóságának elnöke

43. Javaslat  a  DMJV  közigazgatási  területén  végzett  közfeladatok  ellátásához
szükséges  konténerek  és  zsákok  biztosítására  vonatkozó  keretszerződés
megkötésére a DUNANETT Nonprofit Kft.-vel
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
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Meghívott: Ferencz Kornél, a DUNANETT Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
                            Bencsik István, a DUNANETT Nonprofit Kft. igazgatója

44. Javaslat 2020. január-március hónapokra a közterületi hulladékgyűjtő edények
és kosarak ürítésére vonatkozó vállalkozási keretszerződés megkötésére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Ferencz Kornél, a DUNANETT Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

                         Bencsik István, a DUNANETT Nonprofit Kft. igazgatója

45. Javaslat Dunaújvárosi Piac 16. számú kapujának, kerítésének és tartópillérének
helyreállítási munkálataira
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Illéssy István, a DVG Zrt. igazgatóságának elnöke

46. Javaslat intézmények felújítási munkáira
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Illéssy István, a DVG Zrt. igazgatóságának elnöke

47. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  a
szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról
szóló  35/2015.  (XII.18.)  önkormányzati  rendelete  alapján  az  időskorúak
támogatása időpontjainak meghatározására (2020. Húsvét ünnepe, Időskorúak
világnapja)
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke

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

48. Javaslat  a  rászoruló  dunaújvárosi  gyermekek  2019.  évi  téli  szünidei
étkeztetésének kiterjesztésére
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke

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

49. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzat  új  könyvvizsgálati
tevékenységre  vonatkozó  megbízási  szerződés  előkészítésére,  illetve
megkötésére
Előadó: a polgármester

50. Javaslat  „Dunaújváros  közterületein  rágcsálók,  valamint  fürkészdarázs  elleni
védekezési munkák ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás
és közbeszerzési dokumentumok elfogadására, az eljárás megindítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
                       a közbeszerzési és bíráló bizottság elnöke
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51. Javaslat  „Elektromos  gépjárművek  beszerzése”  tárgyú  pályázati  forrás
felhasználására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

52. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi  klímavédelmi
stratégiájáról szóló szándéknyilatkozatának elfogadására
Előadó: a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság elnöke

                       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Dunaújváros, 2019. december 20.

                                                                                              Pintér Tamás s.k.
                                                                                                  polgármester
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