
                  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
a 2017. május 18-án (csütörtök) 9,00 órakor kezdődő 

 nyílt ülését követően zárt ülést tart, melyre meghívom

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

Javasolt napirend:

1. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Partvédelmi  Vállalat  2016.  évi  beszámolójának és 2017.  évi
üzleti tervének elfogadására, vezető tisztségviselő megválasztására
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
Meghívott: Tóth Ferenc, a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat igazgatója 

2. Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 2016. évi beszámolójának és 2017. évi
üzleti tervének elfogadására
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

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

                       vezérigazgatója

3. Javaslat  a  DSZSZ  Kft.  2016.  évi  éves  beszámolójával  kapcsolatos  állásfoglalás
kialakítására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
Meghívott: Lángi Gábor, a DSZSZ Kft. ügyvezetője

4. Javaslat a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolójának
elfogadására, ügyvezető és könyvvizsgáló megválasztására
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
Meghívott: Mórocz Erika, a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nkft. ügyvezetője

5. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Kohász  Kézilabda  Akadémia  Nkft.  2016.  évi  éves
beszámolójának,  2017.  szakmai  és  pénzügyi  tervének  elfogadására,  meglévő  tagi
kölcsönök rendezésére, valamint tisztségviselők megválasztására
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Szemenyei István, a DKKA Nkft. ügyvezetője
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6. Javaslat az önkormányzat meghatározó befolyása alatt álló egyes gazdasági társaságok
szervezetében történő változtatásokra
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

7. Javaslat  az  MVM  Partner  Zrt.-vel  kötendő  egyedi  megállapodásról  a  Stratégiai
Energetikai Audit elkészítéséről
Előadó: a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Dunaújváros, 2017. május 12.

     Cserna Gábor s.k.
                polgármester
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