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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
 a  Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 

2017. május 16-án (kedd) 
15:00 órai kezdettel 

rendkívüli zárt ülést tart, melyre meghívom 
 
 

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

 

 

Zárt napirend: 

 

1.Javaslat a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nkft. 2016. évi éves beszámolójának, 
2017. szakmai és pénzügyi tervének elfogadására, meglévő tagi kölcsönök rendezésére, 
valamint tisztségviselők megválasztására  
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 

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

Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Engyel László ügyintéző 
Meghívott: Szemenyei István ügyvezető, DKKA NKft.  
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2017. 05. 16. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 05. 16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. 05. 16. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A DKKA Nkft. megküldte a tulajdonos, Dunaújváros MJV Önkormányzata részére a 2016. évi éves 
beszámolóját, 2017. évi szakmai-pénzügyi tevét. Továbbá pótbefizetést szükséges végrehajtani a 
gazdasági társaságban, illetve szükséges. Továbbá a gazdasági társaság ügyvezetőjének és 
könyvvizsgálójának is lejár a megbízatása. 

 

2.Javaslat a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat 2016. évi beszámolójának és 2017. évi üzleti 
tervének elfogadására, vezető tisztségviselő megválasztására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Engyel László ügyintéző 
Meghívott: Tóth Ferenc igazgató, Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat 
  



Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2017.05.16. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.05.16. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat megküldte elfogadásra DMJV Közgyűlésének 2016. évi éves 
beszámolóját és 2017. évi eredménytervét. 
 

3.Javaslat a DSZSZ Kft. 2016. évi éves beszámolójával kapcsolatos állásfoglalás kialakítására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Engyel László ügyintéző 
Meghívott: Lángi Gábor ügyvezető, DSZSZ Kft.  
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2017.05.16. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.05.16. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A DSZSZ Kft. megküldte elfogadásra DMJV Közgyűlésének 2016. évi éves beszámolóját. 
 

4.Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 2016. évi beszámolójának és 2017. évi üzleti 
tervének elfogadására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Engyel László ügyintéző 
Meghívott: Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt.  
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2017.05.16. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.05.16. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A DVG Zrt. megküldte elfogadásra DMJV Közgyűlésének 2016. évi éves beszámolóját és 2017. 
évi üzleti tervét.  
 

5.Javaslat a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolójának 
elfogadására, ügyvezető és könyvvizsgáló megválasztására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Engyel László ügyintéző 
Meghívott: Mórocz Erika ügyvezető, Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai NKft.  
 Kiss András Péter 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2017.05.16. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.05.16. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. megküldte elfogadásra DMJV Közgyűlésének 
2016. évi éves beszámolóját. A gazdasági társaság ügyvezetőjének és könyvvizsgálójának lejár a 
megbízatása 2017. május 31-én, ennek okán szükséges a tisztségviselőkről is dönteni. 
 
 
 
 
 
 
6.Javaslat az önkormányzat meghatározó befolyása alatt álló egyes gazdasági társaságok 
szervezetében történő változtatásokra 



Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető  
 Serfőző Anikó gazdálkodási ügyintéző 
Meghívott:- 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.05.16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.05.16. 
 A napirendi pont rövid tartalma: Tekintettel arra, hogy több önkormányzati befolyás alá tartozó 
gazdasági társaság esetében is az ügyvezető, könyvvizsgálók megbízatása lejár 2017. május 31. 
napjával, szükséges gondoskodni az új tisztségviselők megválasztásáról. 
 
 
Dunaújváros, 2017. május 12. 
 
 
 
                                                                                           Hingyi László s.k. 
                              a gazdasági és területfejlesztési bizottság 
                                                                                           elnöke 


