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M E G H Í V Ó  
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
 Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság 

2017. április 19-én  (szerda) 
15:00 órai kezdettel 

rendkívüli együttes zárt  ülést tart, melyre meghívom 
 
 

Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér  1. Földszinti díszterem 

 

Az 1. napirendi pontot a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság,  
valamint a Pénzügyi Bizottság együttesen tárgyalja! 
 
Zárt napirend: 
 
1.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata szabad pénzeszközeiből  
értékpapír jegyzésére 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Előkészítő: Dudás Pálné költségvetési és pénzügyi osztályvezető 
 Végh Szilvia pénzügyi ügyintéző 
Meghívott: -  
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság  2017. 04. 19. 
pénzügyi bizottság  2017. 04. 19. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Három pénzintézettől kértünk befektetési ajánlatot Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata részére 2 Mrd forint összegű értékpapír jegyzésére. Ezen ajánlatok alapján 
javaslatot teszünk döntéstől függően 2 Mrd forint, illetve 1,5 Mrd forint összegben értékpapír 
jegyzésére. 
 

A következő napirendi pontokat csak a Gazdasági és 
Területfejlesztési Bizottság tárgyalja! 

 
2.Javaslat a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. (DSZSZ Kft.) 2017. május 1. és 2018. április 
30. időtartam közötti, ügyvezetői beosztásának betöltésére vonatkozó pályázat értékelésére 
Előadó: vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Serfőző Anikó ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
a gazdasági és területfejlesztési bizottság                       2017.04.19. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2017.04.19. 



A napirendi pont rövid tartalma:  
DMJV Közgyűlése a 61/2017. (I.19.) határozatában döntött arról, hogy pályázatot ír ki a DSZSZ 
Kft.) ügyvezetője beosztás határozott idejű betöltésére bruttó 250.000.-Ft/hó díjazás mellett. A 
pályázati felhívás az előkészítő osztály megjelentette a Dunaújváros című hetilapban, illetve az 
önkormányzat honlapján. A pályázatok beérkezésének határideje 2017. március 31. napja volt. 
 
3.Javaslat a DVG Zrt. felügyelőbizottsága ügyrendjének elfogadására 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Petánszki Lajos közgyűlési és informatikai osztályvezető 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                         2017. 04. 19. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság                                     2017. 04. 19. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a DVG Zrt. felügyelőbizottsága ügyrendjének 
elfogadására tesz javaslatot a Ptk. 3:122. § (3) bekezdése alapján. 
 
 
Dunaújváros, 2017. április 13. 
 
 
        Hingyi László s.k. 
       a gazdasági és területfejlesztési  
        bizottság elnöke 


