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M E G H Í V Ó 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottsága 
2017. február 28-án (kedd) 12,00 órai kezdettel 

rendkívüli nyílt ülés tart, melyre meghívom 
 
 

Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 1. „A” épület , VII. emeleti tárgyaló 
 
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 sport bizottság elnöke 
   a pénzügyi bizottság elnöke 
   a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke  
Előkészítő:        Szabó Imre városfejlesztési igazgató 
   Hévízi Andrea  ügyintéző                        
Meghívott:              - 
                       
Véleményező bizottságok: 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság       2017.02.28.  
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság       2017.02.28.  
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság       2017.02 28.  
Pénzügyi Bizottság       2017.02.28.  
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság       2017.02.28.  
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros labdarúgó –sportlétesítmény 
fejlesztésének 2. ütemére irányuló döntések meghozatala, a Polgármester 
felhatalmazása a fejlesztéssel kapcsolatos döntések meghozatalára és a Támogatási 
Szerződés és a hozzá szükséges dokumentumok aláírására. 
 

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 
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Előkészítő:    Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
   Dzsupin Andrea közbeszerzési ügyintéző 
                       Somfainé Petőfalvi Anita közbeszerzési ügyintéző 
Meghívott:     BMSK Zrt. részéről közbeszerzési tanácsadó 

(gerencser.gergely@bmsk.hu) 
                       
Véleményező bizottságok: 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság       2017.02.28.  
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság       2017.02.28.  
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság       2017.02 28.  
Pénzügyi Bizottság       2017.02.28.  
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság       2017.02.28.  
Bírálóbizottság       2017. __. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros labdarúgó –sportlétesítmény 
fejlesztésének 2. ütemére irányuló döntések meghozatalára, a tervező (koncepciótervek, 
engedélyezési tervek és kiviteli tervek) kiválasztására elindítandó közbeszerzési eljárás 
megindítására. 
 

3. 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 
Előkészítő:                Szabó Imre városfejlesztési igazgató 
Meghívott:                 Sági Péter a DV N Zrt. vezérigazgatója 
                       
Véleményező bizottságok: 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság      2017.02.28.  
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság      2017.02.28.  
 
A napirendi pont rövid tartalma:Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
865/2016. (XII.15.) határozatával döntött a DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit 
Zrt. végelszámolásának megszüntetéséről és a társaság működésének folytatásáról. A 
döntéssel a DV N Zrt. számára ismét lehetővé vált a városfejlesztéssel összefüggő 
feladatok ellátása. 
 

4. 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 
Előkészítő:  dr. Vántus Judit osztályvezető 
  Kemenczei Anett ügyintéző 
Meghívott:  Azari Zsolt ügyvezető igazgató 
  (2400 Dunaújváros, Korányi S. u. 1.) 
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Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság          2017.02.28. 
pénzügyi bizottság              2017.02.28. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság           2017.02.28. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság           2017.02.28. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújvárosi Jégkorong Kft. kölcsön iránti 
kérelemmel kereste meg Dunaújváros MJV Önkormányzatát, melyben a kölcsön 
összegeként 30.000.000,- Ft-ot jelölt meg. 
 
 
Dunaújváros, 2017. február 24. 
 
 
               Tóth Kálmán s.k. 
                                                                                             a bizottság elnöke 


