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M E G H Í V Ó

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése
2017. május 9-én (kedd) 8,50 órai kezdettel
rendkívüli nyílt ülést tart, melyre meghívom

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

Javasolt napirendek:

1. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének
39/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és
Működési Szabályzata módosítására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

2. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  az
önkormányzat  gazdálkodásának rendjéről  szóló  15/2015.  (V.22.)  önkormányzati
rendelete módosítására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

                   a pénzügyi bizottság elnöke

3. Javasat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  közbeszerzési
értékhatárt  el  nem  érő  beszerzések  lebonyolításáról  szóló  önkormányzati
szabályzat módosítására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
             a pénzügyi bizottság elnöke
             az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

4. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Óvoda  felújítás  érdekében  megvalósított  projektekben
tervezett beruházás kivitelezőjének kiválasztására
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
Meghívott: Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója

5. Javaslat a 290/2017. (IV.21.) számú határozat kiegészítésére
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
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6. Javaslat az I. sz. Rendelőintézet beázás utáni helyreállítási munkáira
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: Dr. Mészáros Lajos, a Szent Pantaleon Kórház főigazgatója
                   Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
    

7. Javaslat elvi állásfoglalásra a Dunaújvárosi Egyetem működésével kapcsolatosan
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
Meghívott: Dr. habil András István, a Dunaújvárosi Egyetem rektora

                      
Dunaújváros, 2017. május 5.

     Cserna Gábor s.k.
      polgármester
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