DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
GAZDASÁGI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA
Dunaújváros, Városháza tér 1.
(06-25) 544-274
E-mail:gazdasagi@pmh.dunanet.hu

MEGHÍVÓ
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése
a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság
2017. szeptember 19-én (kedd)
15:00 órai kezdettel
rendkívüli zárt együttes ülést tart, melyre meghívom

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

A Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság, valamint a
Pénzügyi Bizottság a következő zárt napirendi pontokat
együttesen tárgyalja!
Zárt napirendek:
1.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által a Dunaújvárosi
Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft.-től megvásárolt, a DVCSH Kft.-vel szemben fennálló
követelés ügyében ügyvédi meghatalmazás és ügyvédi megbízási szerződés jóváhagyására
Előadó:
Előkészítő:

költségvetési és pénzügyi osztályvezető
Dudás Pálné költségvetési és pénzügyi osztályvezető
Szekeres Réka pénzügyi vezető ügyintéző
Meghívott: dr. Móricz Zoltán ügyvéd
Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság
gazdasági és területfejlesztési bizottság
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

2017. 09. 19.
2017. 09. 19.
2017. 09. 19.

A napirendi pont rövid tartalma: A DMJV Önkormányzata által 2017. márciusában a DSZSZ Kft.től megvásárolt 111.916.294 Ft DVCSH Kft.-vel szemben fennálló követelés ügyében ügyvédi
meghatalmazás és megbízási szerződés és tényvázlat jóváhagyása, valamint forrás biztosítása
2.Javaslat a 318/2017 (V. 09.) határozat hatályon kívül helyezésére, valamint Dunaújváros
Megyei Jogú Város területén történő Napelem-park létesítésére új helyszín kijelölésére
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
Szabó Imre városfejlesztési igazgató
Kindle-Vincze Márta ügyintéző
Meghívott: Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság
gazdasági és területfejlesztési bizottság
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
Előkészítő:

2017.09.19.
2017.09.19.
2017.09.19.
2017.09.19.

A napirendi pont rövid tartalma:
DMJV Közgyűlése 318/2017 (V.09.) határozata alapján, Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata szerződést kötött az MVM Hungarowind Szélerőmű Üzemeltető KFT-vel a déli
iparterületen lévő 3657/7 hrsz. alatti ingatlanon Napelem -park létesítésére. Az előterjesztés
318/2017 (V.09.) határozat visszavonására, valamint a 3657/10 hrsz. új bérleti szerződés
megkötésére irányul.
Dunaújváros, 2017. szeptember 15.

Hingyi László s.k.
a gazdasági és területfejlesztési bizottság
elnöke

