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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 Önkormányzata Közgyűlése
2020. június 30-án (kedden) 9,00 órai kezdettel

rendkívüli nyílt ülést tart, melyre meghívom

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

Javasolt napirendi pontok:

1. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2020.  évi
költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló  5/2020.  (II.14.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: a polgármester

2. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2019.  évi
zárszámadásról szóló rendelet elfogadására
Előadó: a polgármester
Meghívott: Bata János könyvvizsgáló

3. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  a
szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról
szóló 35/2015. (XII.18.) önkormányzati rendeletének módosítására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke

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

4. Javaslat  „Dunaújváros  közterületein  rágcsálók,  valamint  fürkészdarázs  elleni
védekezési  munkák  ellátása”  tárgyú  közbeszerzési  eljárás  eredményeként
megkötött szerződés módosítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

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

5. Javaslat a sodorvonali vezeték rekonstrukciója műszaki felülvizsgálatára bekért
árajánlatok elbírálására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
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6. Javaslat  a  veszélyhelyzet  során  nyújtott  többletmunkájuk  elismeréseként  az
egészségügyi  és  egészségügyben  dolgozókat  érintő  egyszeri  rendkívüli
juttatásról  szóló  275/2020.  (VI.12.)  Korm.  rendeletében  meghatározott
támogatási  összeg  Önkormányzatunk  2020.  évi  költségvetési  rendeletében
történő szerepeltetéséről
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke

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

7. Javaslat a 25. számú felnőtt háziorvosi körzet folyamatos ellátása érdekében
megbízási szerződés megkötéséről
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

8. Javaslat  a  9.  számú felnőtt  háziorvosi  körzet  folyamatos ellátása érdekében
megbízási szerződés megkötéséről
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

9. Javaslat  a  TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00002  „Kandó  Kálmán  tér
közlekedésbiztonsági fejlesztése Dunaújvárosban” projekt kapcsán az IMCS és
TOP  projekt  összehangolhatóságának  vizsgálatának  ellátására  irányuló
szerződés megkötésére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

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

10.  Javaslat  a  TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00003  „Ruhagyári  út  és  Rév  út
közlekedésfejlesztése” projekt közbeszerzési feladatainak ellátására vonatkozó
szerződés aláírására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

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

11. Javaslat DMJV Polgármestere 483/2020. (V.27.) határozata módosítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

12. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése
szabályzatának elfogadására Dunaújváros Megyei  Jogú Város Polgármesteri
Hivatala, Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és az önkormányzat
által  fenntartott  intézmények  munkavállalóinak  lakáscélú  munkáltatói
támogatásáról
Előadó: a polgármester

Dunaújváros, 2020. június 26.

                                                                                                  Pintér Tamás s.k.
                                                                                                      polgármester
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