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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 2016. szeptember 22-én (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 „Dunaújvárosért Díj” adományozására
Előadó: a polgármester

2. Javaslat a Dunanett Nkft. kérelmére, kölcsönszerződés módosításának jóváhagyására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

                    az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
Meghívott: Ferencz Kornél, a Dunanett NKft. ügyvezetője

3. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Szennyvíztisztító  Kft.  (DSZSZ  Kft.)  további  működésével
kapcsolatos döntések meghozatalára
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

                     az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
               a pénzügyi bizottság elnöke
Meghívott: Markóth Béla, a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője

4. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  29/2016.  (I.21.)  határozata
hatályon  kívül  helyezésére  és  a  Vasmű  u.  41.  Irodaház  Kft.  Alapító  Okiratának
módosítására,  16.000.000,-  Ft-os  pótbefizetés  elrendelésére,  valamint
felügyelőbizottsági tagok visszahívására és új tagok jelölésére
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

                   a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
                   a pénzügyi bizottság elnöke

5. Javaslat  a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nkft.  kérelmére, a DPASE-val
korábban megkötött kölcsönszerződése módosításának jóváhagyására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
                  a pénzügyi bizottság elnöke
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Meghívott: Szemenyei István, a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nkft. 
ügyvezetője

6.  Javaslat  a  Dunaújvárosi  Kohász Kézilabda Akadémia Nkft.  155.000.000,-  Ft-os tagi
kölcsönének elszámolásának elfogadására, 30 millió forintos tagi kölcsön visszafizetési
határidejének módosítására, valamint 40 millió forint összegű tagi kölcsön nyújtására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

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

Meghívott: Szemenyei István, a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nkft. 
ügyvezetője

Dunaújváros, 2016. szeptember 16.

           Cserna Gábor s.k.
                      polgármester
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