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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
2017. április 21-én (péntek) 9,00 órai kezdettel

nyílt ülést tart, melyre meghívom

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

Napirenden kívül:
10,00  órai  kezdettel  „Dunaújváros  Közbiztonságáért”  díj  ünnepélyes  átadása  a
„Rendvédelmi Nap 2017” című program megnyitását követően
Meghívott: a díjazottak

Javasolt napirendek:

1. Tájékoztató a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése közötti időszakban végzett
munkájáról,  a  fontosabb  eseményekről  és  az  átruházott  hatáskörben  hozott
polgármesteri határozatokról
Előadó: a polgármester

2. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Előadó: a polgármester

3. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására
Előadó: a polgármester
Meghívott: Bata János könyvvizsgáló
                   Haraszti Julianna, a KIÉT elnöke
                   Ságiné Schilling Judit szakszervezeti titkár

4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és
végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: a polgármester

5. Javaslat  a  temetőkről  és  a temetkezés rendjéről  szóló  4/2013.  (I.25.)  önkormányzati
rendelet  módosítására  (az  előterjesztés  kedden  16,00  óráig  kerül  a  képviselői
postafiókokba)

    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: Palkovics Katalin, a Dunaújvárosi Kegyelet Bt. ügyvezetője
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6. Javaslat a Modern Városok Program keretében az „Intercisa Múzeum” elnevezésű állami
beruházás  előkészítésével  kapcsolatos  tanulmányok  elkészítésével  kapcsolatos
döntések meghozatalára 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke

7. Javaslat  a  DUNA-MUNKA-TOP  projekt  területi  kiválasztási  kritériumokról  szóló
nyilatkozatának elfogadására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

8. Javaslat a TOP-6.2.1-15 Makk Marci megújul c. projekt forrás kiegészítésére
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke

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

9. Javaslat  SECAP  készítésére  a  TOP-6.5.1-15  önkormányzati  épületek  energetikai
korszerűsítése c. pályázatok megvalósítása érdekében
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

10. Javaslat  a  „Dunaújváros  labdarúgó-sportlétesítmény  fejlesztése  keretében,
koncepciótervek,  engedélyezési  tervek  és  kiviteli  tervek  elkészítése”  tárgyú
közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról
Előadó: az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
Meghívott: Vencli Adrienn, a BMSK Zrt. képviseletében

11. Javaslat  a  Családok Átmeneti  Otthona felújítása pályázat  kivitelezéséhez kapcsolódó
többletforrás biztosítására
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Kissné Fekete Éva az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője

                       Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója
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12. Javaslat az Útkeresés Segítő Szolgálat részére önkormányzati bérlakás és a szükséges
költségek fedezetének biztosítására a Családok Átmeneti Otthona felújításának idejére

      Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
                    a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
                    a pénzügyi bizottság elnöke
                    az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

    Meghívott: Kissné Fekete Éva az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője

13. Javaslat  Dunaújváros  településrendezési  eszközeinek  módosításának  elindítására  a
381/1 hrsz-ú ingatlanon
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

                 a pénzügyi bizottság elnöke
    Meghívott: Urbán László Imre, a Momert Zrt. vezérigazgatója

14. Javaslat  a  Dunanett  Nonprofit  Kft.  és  a  Közép-Duna  Vidéke  Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás közötti hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés közös
megegyezéssel történő megszüntetésére
Előadó: a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

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

15. Javaslat  a  Dunanett  Nonprofit  Kft.  által  végzett  lomtalanítási  tevékenységhez
többletforrás biztosítására
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke

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

16. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  temetőjében  található  1956.  október  23-ai
emlékmű előtti terület felújítására
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
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
Meghívott: Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 

17. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  temetőjében  található  lejárt  közköltséges
sírokról való lemondásra és az ehhez kapcsolódó költségek biztosítására
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
                  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke

Meghívott: Palkovics Katalin, a Dunaújvárosi Kegyelet Bt. ügyvezetője
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18. Javaslat a Dunaújváros, Petőfi ligeti játszótér területén új egyedi játékeszköz telepítésére
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
Meghívott: Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 

19. Javaslat  Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata részére „felelős akkreditált
közbeszerzési  szaktanácsadói  feladatok  ellátására”  tárgyban  benyújtott  ajánlatok
értékelésére,  a  nyertes  kiválasztására,  valamint  a  megbízási  szerződés-tervezetének
jóváhagyására
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke
              

20. Javaslat „Szolgáltatási koncessziós (üzemeltetési) szerződés a dunaújvárosi jégcsarnok
és a dunaújvárosi  sportingatlanok üzemeltetésére vonatkozóan”  tárgyú közbeszerzési
eljáráshoz  kapcsolódó,  ajánlattételi  felhívás  és  közbeszerzési  dokumentumok
elfogadására, az eljárás megindítására
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
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
              az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke

21. Javaslat Dunaújváros közigazgatási területén lévő közvilágítási hálózat aktív elemeinek –
fényforrások és lámpatestek tartozékaikkal együtt történő – működtetése, Dunaújváros
dísz-  és  térvilágítási  lámpatestek  javítása,  karbantartása  folyamatos  üzemének
biztosítására
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 önkormányzat bírálóbizottságának elnöke

22. Javaslat  képviselői  indítvány  megtárgyalására  a  szociálisan  rászoruló  és  hajléktalan
emberek számára hétvégente meleg étel biztosításáról
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke

23. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Hivatásos  Tűzoltó-parancsnokság  2016.  évi  tűzvédelmi
tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadására
Előadó: a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottságának elnöke
Meghívott: Lóki Richárd tűzoltó alezredes, katasztrófavédelmi kirendeltség vezető

                        Orosz Csaba tűzoltó alezredes, tűzoltóparancsnok
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24. Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény 2017. évi nyári nyitvatartási
rendjének meghatározásáról szóló 825/2016. (XII.15.) határozat módosítására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
Meghívott: Györök Éva, a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros gazdasági igazgató-
                   helyettese

25. Javaslat a 15. számú felnőtt háziorvosi körzet folyamatos ellátása érdekében megbízási
szerződések megkötésére

      Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
      Meghívott: Dr. Janus Ágota háziorvos
                         Korsós Gabriella ápoló

26. Javaslat a 11. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására a Dr. Esztergomi Egészségügyi
Betéti Társasággal kötött feladatellátási szerződés módosítására

      Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
                    az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
      Meghívott: Dr. Esztergomi Klára háziorvos

27. Javaslat  a  Bartók  Kamaraszínház  és  Művészetek  Háza  rendezői  szerződésének
jóváhagyására

    Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
                    az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
      Meghívott: Őze Áron, a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza igazgatója

28. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  fenntartásában  működő
Dunaújvárosi Óvoda Pedagógus Továbbképzési Programjának jóváhagyására

      Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
                    az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

    Meghívott: Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője 

29. Javaslat új szakmai álláshely létesítésére az Intercisa Múzeumban
      Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
                    a pénzügyi bizottság elnöke
                    a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

    Meghívott: Farkas Lajos, az Intercisa Múzeum igazgatója 

30. Javaslat  a  DUDIK  Fesztivál  támogatására  és  megbízási  szerződés  megkötésére  a
Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft.-vel
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke

                    a pénzügyi bizottság elnöke
                    a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
    Meghívott: Mészáros Virág, a Dunaújvárosi Egyetem kancellárja
                      dr. habil András István, a Dunaújvárosi Egyetem rektora
                      Mórocz Erika, a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője
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31. Javaslat  a  Pro  Minoritate  Alapítvány  által  megrendezendő  XXVIII.  Bálványosi  Nyári
Szabadegyetem és Diáktábor támogatására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke

                    a pénzügyi bizottság elnöke                    
                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
    Meghívott: Tárnok Mária, a Pro Minoritate Alapítvány kuratóriumi elnöke

32. Javaslat a Szonáta Zeneművészeti Alapítvány támogatására és támogatási szerződés
megkötésére
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke                    
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke                           

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
    Meghívott: Moravecz Attila, a Szonáta Zeneművészeti Alapítvány elnöke

33. Javaslat a Jószolgálati Otthon Közalapítvány támogatás iránti kérelmének elbírálására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke                    
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke                           

    Meghívott: Nics Éva, a Jószolgálati Otthon Közalapítvány kuratóriumi elnöke

34. Javaslat a Vasas Táncegyüttes Alapítvány kérelmének elbírálására
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke                    
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke                           

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
    Meghívott: Horváth Attila, a Vasas Táncegyüttes Alapítvány kuratóriumi elnöke

35. Javaslat a Dunaújvárosi Rosti Pál Általános Iskola Szakgimnázium és Szakközépiskola,
valamint  a  Dunaújvárosi  Széchenyi  István  Gimnázium  és  Kollégium  szakmai
alapdokumentumai módosításának véleményezésére
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke

     Meghívott: Dr. Deák Mária, a Dunaújvárosi Tankerületi Központ igazgatója

36. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Tankerületi  Központ  Mohácsi  Lovastábor  megszervezésére
benyújtott kérelmének elbírálására
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke                    
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke                           

    Meghívott: Dr. Deák Mária, a Dunaújvárosi Tankerületi Központ igazgatója

37. Javaslat a „Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítvány alapító okiratának módosítására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
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38. Javaslat  a  „Dunaújvárosiak  Életéért”  Közalapítvánnyal  kötött  támogatási  szerződés
módosítására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

   
39. Javaslat a Széchenyi István Iskolafejlesztési Alapítvánnyal kötött támogatási szerződés

módosítására
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

    Meghívott: Szécsenfalvi Zsigmond, a Széchenyi István Iskolafejlesztési Alapítvány
                       kuratóriumi elnöke

40. Javaslat a Kistérségi Foglalkoztatásért és Felnőttképzésért Közalapítvány megszűnési
oka tudomásulvételére
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

    Meghívott: Ecsődi László, a Kistérségi Foglalkoztatásért és Felnőttképzésért
                       Közalapítvány kuratóriumi elnöke
                       Popovics László, a Kistérségi Foglalkoztatásért és Felnőttképzésért 
                       Közalapítvány titkára

41. Javaslat  az  „Egészségkárosodott  Emberekért”  Alapítvány  alapító  okiratának
módosítására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

42. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Labdarúgó  Szövetség  és  a  Dunai  Ökölvívó  Sportegyesület
sportpályázatának elbírálására
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke      
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke                           
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              

43. Javaslat a sportpályázatra érkezett alapítványi kérelmek elbírálására – 2017. évre
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke      
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke                           
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

44. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  a  Magyar  Máltai
Szeretetszolgálat között fennálló haszonkölcsön szerződés 2. számú módosítására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke                           
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke      

    Meghívott: Bondor Lajos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat régióvezetője
                      Pataki Gergely, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat régiótitkára

              

45. Javaslat a Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíz Társulás 2016. évi
zárszámadásának és végelszámolásának elfogadására
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Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke                           
              a pénzügyi bizottság elnöke      

    Meghívott: Jobb Gyula Kulcs Község Polgármestere

46. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 192/2017. (III.16.) határozata
2. pontja módosítására
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke      
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke                           

    Meghívott: Suralik András, a KNYKK Zrt. forgalmi igazgatója
                       Erős István Fejér Megyei személyszállítási üzletágvezető-helyettes

47. Javaslat  az Állami  Számvevőszék által  végzett  ellenőrzéshez kapcsolódó intézkedési
terv módosítására (DUNANETT NKft.)
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke                           

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

48. Javaslat a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. által benyújtott, a közfeladat
ellátáshoz kapcsolódó ellentételezés-felhasználás megtárgyalására
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke                           

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
    Meghívott: Mórocz Erika, a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nkft. ügyvezetője

49. Javaslat  az  önkormányzat  tulajdonában  álló,  volt  Bánki  Donát  Szakközépiskola
épületének,  a  DVG  Zrt.  munkája  által  megvalósuló  kamerás  őrzésének  kiépítésére,
forrás biztosítására
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke                           

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
    Meghívott: Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója

50. Javaslat a dunaújvárosi 325/4 hrsz.-ú, volt  Juharos étterem DVG Zrt. részére történő
bérbeadására
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke                           

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
    Meghívott: Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója

51. Javaslat a volt Zöld Rendelővel kapcsolatos nyilatkozatok megtételére
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke                           

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

52. Javaslat önkormányzati bérlakásból kiköltözött jogcím nélküli lakáshasználóvá vált volt
bérlők közüzemi díjtartozásának tulajdonosi helytállására a DVCSH Kft. felé
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke                           

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
53. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2016.  évi  adóztatási

tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
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Előadó: a jegyző                           
    Meghívott: Bata János könyvvizsgáló

54. Javaslat  a  2016.  évre  vonatkozó  éves  ellenőrzési  jelentés  és  éves  összefoglaló
ellenőrzési jelentés elfogadására
Előadó: a polgármester                           

55. Javaslat a lengyel Leszno várossal testvérvárosi kapcsolat kialakítására
Előadó: a polgármester

    Meghívott: Ewa Modrzejewska, Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi
                      Önkormányzat elnöke

          
56. Javaslat kárpátaljai magyarok támogatására

Előadó: a polgármester

Dunaújváros, 2017. április 13.

     Cserna Gábor s.k.
      polgármester
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