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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
2017. március 2-án (csütörtök) 9,00 órai kezdettel

rendkívüli nyílt ülést tart, melyre meghívom

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

Javasolt napirendek:

1. Javaslat  Dunaújváros  labdarúgó-sportlétesítmény  fejlesztésének  2.  ütemének
előkészítésére irányuló döntések meghozatalára, támogatási szerződés aláírására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

                   a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
                   az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
                   a pénzügyi bizottság elnöke
                   a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke

2. Javaslat  a  „Dunaújváros  labdarúgó-sportlétesítmény  fejlesztése  keretében,
koncepciótervek,  engedélyezési  tervek  és  kiviteli  tervek  elkészítése”  tárgyú
közbeszerzési eljárás megindítására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
az önkormányzat bírálóbizottsága elnöke

3. Javaslat a Dunaújvárosi Jégkorong Kft. kölcsön iránti kérelme elbírálására
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke

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

Meghívott: Azari Zsolt, a Dunaújvárosi Jégkorong Kft. ügyvezető igazgatója

4. Javaslat a DV N Zrt. 2016. január 01. 2016. december 31. időszakra vonatkozó
végelszámolást záró egyszerűsített éves beszámoló elfogadására
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke

                   a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Meghívott: Sági Péter, a DV N Zrt. vezérigazgatója
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5. Javaslat  a  DV  N  Dunaújvárosi  Városfejlesztési  Nonprofit  Zrt.  városfejlesztő
társaság részére történő feladat átadására
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
Meghívott: Sági Péter, a DV N Zrt. vezérigazgatója

6. Javaslat  hivatali  személygépkocsi  vásárlására  vonatkozó  ajánlatok  bekérésére,
továbbá a vásárláshoz szükséges forrás biztosítására
El  őadó: a pénzügyi bizottság elnöke

                   a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

Dunaújváros, 2017. február 24.

     Cserna Gábor s.k.
      polgármester
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