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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
a 2017. április 21-én (péntek) 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 „Dunaújváros Ifjúságáért” díj adományozására
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke

2. Javaslat a pedagógus életpálya megbecsülését szolgáló díjak adományozására
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke

3. Javaslat  a  Bölcsődék  Igazgatósága  Dunaújváros  intézmény  magasabb
vezetőjének megbízására
Előadó: a polgármester
Meghívott: a pályázó

4. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  szabad
pénzeszközeiből értékpapír jegyzésére
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

5.  Javaslat  a  DV N Dunaújvárosi  Városfejlesztési  Nonprofit  Zrt.-ben új  felügyelő-
bizottsági tag megválasztására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

6. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Szennyvíztisztító  Kft.  (DSZSZ Kft.)  2017.  május 1.  és
2018. április 30. időtartam közötti, ügyvezetői beosztásának betöltésére vonatkozó
pályázat értékelésére
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
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7. Javaslat  a  Vasmű  u.  41.  Irodaház  Kft.  2016.  évi  egyszerűsített  éves
beszámolójának, 2017. évi mérleg- és eredménytervének elfogadására, valamint a
könyvvizsgáló személyének megválasztására
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

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

8. Javaslat az Innopark Nonprofit Kft. 2016. évi éves 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: Rauf Norbert, az Innopark Nkft. ügyvezetője

9. Javaslat  a  Dunanett  Vagyonkezelő  Kft.  2016.  évi  éves  beszámolójának
megismerésére
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
Meghívott: Ferencz Kornél,  a Dunanett Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatója

10. Javaslat a Dunanett Nkft. 2016. évi éves beszámolójának megismerésére
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
Meghívott: Ferencz Kornél, a Dunanett Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatója

11. Javaslat a DVG Zrt. felügyelőbizottsága ügyrendjének elfogadására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

Dunaújváros, 2017. április 13.

    Cserna Gábor s.k.
                polgármester
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