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M E G H Í V Ó  
 

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

2017. 06. 26. (hétfő) 
10:30 órai kezdettel 

rendkívüli együttes nyílt ülést tart, melyre meghívom 
 

 
Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 1. Földszinti díszterem 
 
Az 1-19. napirendi pontokat, a Pénzügyi Bizottság, valamint a Gazdasági és 
Területfejlesztési Bizottság együttesen tárgyalja! 

 
Közös nyílt napirendek: 
 
1. Javaslat a GINOP – 7.1.6-16 számú római LIMES helyszínek fejlesztésére vonatkozó 
pályázat benyújtásával kapcsolatos döntések meghozatalára 
 
Előadó:       a Gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
  a Pénzügyi bizottság elnöke 
  az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke 
Előkészítő:  Szabó Imre – Városfejlesztési Igazgató 
                              Kárgli Rita - településrendezési ügyintéző 
Meghívott:          - 
 
Véleményező bizottságok: 
a Gazdasági és területfejlesztési bizottság      2017. 06. 26 
a Pénzügyi bizottság         2017. 06. 26. 
az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság     2017. 06. 26. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros MJV Közgyűlése a 196/2016. (IV.21.) határozatával támogatta a világörökségi 
helyszínek fejlesztése témájú (GINOP-7.1.6-16) pályázaton való indulást. A LIMES-szel 
kapcsolatos fejlesztésekben részt vevő települések (kivéve Budapest) együttesen nyújtják be a 
pályázatot, amelyhez szükséges a pályázat benyújtásához kapcsolódó döntések meghozatala. 
 
2. Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának elindítására 
Dunaújváros külterületén napelemes kiserőmű elhelyezése céljából 
 
Előadó:          a Gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                       a Pénzügyi bizottság elnöke 
Előkészítő:   Szabó Imre – Városfejlesztési Igazgató 
                       Kárgli Rita - településrendezési ügyintéző 
Meghívott:  Gyarmati Andrásné 
 2400 Dunaújváros, Rákóczi F. u. 20/a 



Véleményező bizottságok: 
a Gazdasági és területfejlesztési bizottság     2017. 06. 26. 
a Pénzügyi bizottság        2017. 06. 26. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Gyarmati Andrásné kérte, hogy a 0100/5, 0100/6, 0100/7 és 0100/8 alatti ingatlanok olyan övezeti 
besorolásba kerüljenek, ahol lehetőség van napelemes kiserőmű kialakítására. A rendezési terv 
módosítással járó költségeket vállalták. 
 
3. Javaslat elektromos töltőállomásról szóló döntés meghozatalára 
 
Előadó: a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság elnöke 
 a Pénzügyi Bizottság elnöke 
 a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság elnöke  
Előkészítő: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető  
Meghívott: - 
 
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 2017. 06. 26. 
Pénzügyi Bizottság 2017. 06. 26. 
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság 2017. 06. 26. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Az MVM Partner Zrt. térítésmentesen felajánlott a város részére egy 2 x 22 kW-os elektromos 
töltőoszlopot. Az ajánlat elfogadása esetén a telepítéssel, a hálózati csatlakozással és az 
üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő költségeket a városnak kell viselnie. 
 
4. Javaslat Dunaújváros területén parkolóhelyek tervezésére. 
 
Előadó: - a városüzemeltetési, környezetvédelmi és 

  turisztikai bizottság elnöke  
 - a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 - a pénzügyi bizottság elnöke 
 - az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 

Sasvári Melinda ügyintéző 
Meghívott:      Mádai Balázs ügyvezető, DVG Zrt.  
 
Véleményező bizottságok: 
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság                          2017. 06. 26. 
pénzügyi bizottság                                                  2017. 06. 26. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság                                                 2017. 06. 26. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. 06. 26. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros területén parkolóhelyek tervezésére beérkezett 
árajánlat ismertetése és megtárgyalása. 
 
5. Javaslat Dunaújváros, Pajtás utcai parkoló bővítési és felújítási munkálataira 
 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
 a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 

Debreczeni Tamás vezető ügyintéző  
Meghívott: Mádai Balázs DVG Zrt. – elnök-vezérigazgató 
 



Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2017. 06. 26. 
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2017. 06. 26. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 06. 26. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                                               2017. 06. 26. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a Dunaújváros, Pajtás utcai parkoló bővítési és 
felújítási munkálataira tesz javaslatot a DVG Zrt. által megküldött árajánlat alapján. 
 
6. Javaslat a „Vállalkozási szerződés keretében Dunaújváros közigazgatási területén lévő 
közvilágítási hálózat aktív elemeinek – fényforrások és lámpatestek tartozékaikkal együtt 
történő – működtetése, Dunaújváros dísz- és térvilágítási lámpatestek javítása, 
karbantartása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására. 
 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

a pénzügyi bizottság elnöke    
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke 
az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke 

Előkészítő: Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
 Somfainé Petőfalvi Anita közbeszerzési ügyintéző 
 Rontó Mónika közbeszerzési ügyintéző 
Meghívott: - 
 
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság      2017. 06. 26. 
Pénzügyi Bizottság         2017. 06. 26. 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság     2017. 06. 26. 
Városüzemeltetési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság   2017. 06. 26. 
Az Önkormányzat Bírálóbizottsága       2017. 06. _. 
 
 A napirendi pont rövid tartalma A „Vállalkozási szerződés keretében Dunaújváros közigazgatási 
területén lévő közvilágítási hálózat aktív elemeinek – fényforrások és lámpatestek tartozékaikkal 
együtt történő – működtetése, Dunaújváros dísz- és térvilágítási lámpatestek javítása, 
karbantartása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása szükséges. 
 
7. Javaslat a szennyvíztisztító telep felújítási munkálatainak tárgyában közbeszerzési eljárás 
indítására 
 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

a pénzügyi bizottság elnöke    
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke 
az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke 

Előkészítő: Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
 Somfainé Petőfalvi Anita közbeszerzési ügyintéző 
 Rontó Mónika közbeszerzési ügyintéző 
Meghívott: - 
 
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság      2017. 06. 26. 
Pénzügyi Bizottság         2017. 06. 26. 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság     2017. 06. 26. 
Városüzemeltetési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság   2017. 06. 26. 
Az Önkormányzat Bírálóbizottsága       2017. 06.__. 
 
 A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város szennyvíztisztító telepén a 



szennyvíz tisztítását végző medencék felújítása indokolt azok biztonságos és folyamatos 
üzemének biztosításához, mely felújítás becsült értéke alapján közbeszerzési eljárás megindítása 
szükséges. Jelen előterjesztés a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és közbeszerzési 
dokumentumainak véleményezésére, közbeszerzési eljárás megindítására irányul. 
 
8. Javaslat a szennyvíztisztító telep felújítási munkálatainak tárgyában induló közbeszerzési 
eljárás során a műszaki ellenőri tevékenység ellátásának biztosítására 
 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

a pénzügyi bizottság elnöke    
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke 
az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke 

Előkészítő: Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
 Somfainé Petőfalvi Anita közbeszerzési ügyintéző 
 Rontó Mónika közbeszerzési ügyintéző 
Meghívott: - 
 
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság      2017. 06. 26. 
Pénzügyi Bizottság         2017. 06. 26. 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság     2017. 06. 26. 
Városüzemeltetési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság   2017. 06. 26. 
Az Önkormányzat Bírálóbizottsága       2017. 06. 26 
 
 A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város szennyvíztisztító telepén a 
szennyvíz tisztítását végző medencék felújítása indokolt azok biztonságos és folyamatos 
üzemének biztosításához, mely felújítás becsült értéke alapján közbeszerzési eljárás megindítása 
szükséges. Az eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítéséhez szükséges a műszaki 
ellenőri feladatok ellátása is. Jelen előterjesztés a műszaki ellenőri tevékenység ellátását biztosító 
gazdasági szereplők körének meghatározására a kapcsolódó ajánlati felhívás és 
szerződéstervezet véleményezésére irányul.  
 
9. Javaslat a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat működési költségei biztosítására vonatkozó                 
(2017. június – december hónap) megállapodás megkötésére 
 
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 

Előkészítő: Markóth Béla osztályvezető 
 Somfai Tamás ügyintéző 
Meghívott: Mádai Balázs DVG. Zrt. 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2017. 06. 26. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 06. 26. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2017. 06. 26. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. 06. 26. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 371/2017. (V.18.) határozatával a Dunaújvárosi 
Partvédelmi Vállalat igazgatójának Gergő Edmondot választotta meg, 2017.június   1-től,-2018. 
Május 31-ig. Az előterjesztés a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat 2017.06.01. - 2017.12.31. közötti 
időszak működési költségvetésére tesz javaslatot 5.642.000,- Ft összegben. 
 
 



10. Javaslat csónakházi stégek felújítási munkálataira 
 
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 

Előkészítő: Markóth Béla osztályvezető 
 Somfai Tamás ügyintéző 
Meghívott: Mádai Balázs DVG. Zrt. 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2017. 06. 26. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 06. 26. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2017. 06. 26. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. 06. 26. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros MJV Önkormányzatának tulajdonát képező csónakház előtti stégek/úszóművek 
balesetveszélyes állapotban vannak, így azok felújítása szükséges.  
 
11. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Magyar úton lévő (Százlábú híd) támfal 
felújítási munkálataira 
 
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 

Előkészítő: Markóth Béla osztályvezető 
 Somfai Tamás ügyintéző 
Meghívott: Nagy Zsolt DVG. Zrt. 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2017. 06. 26. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 06. 26. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2017. 06. 26. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. 06. 26. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros MJV Magyar úton lévő (Százlábú híd) támfal megerősítési munkálatai váltak 
szükségessé! A buszmegálló feletti rézsűn az esőzések miatt súvadások keletkeztek, ezért a 
csapadék elvezetés kiépítése indokolt. A domboldal tetején található területeken már az erózió 
látható jelei mutatkoznak.  
 
12. Javaslat a DVG Zrt.-vel kötött szerződésekben szereplő határidő módosítására 
 
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 

Előkészítő: Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető 
 Telekesné Szerényi Orsolya pénzügyi gazdálkodási ügyintéző 
Meghívott:  Mádai Balázs elnök-vezérigazgató DVG Zrt. 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2017. VI. 26. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. VI. 26. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2017. VI. 26. 



ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. VI. 26. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
DVG Zrt szerződés állományának felülvizsgálata során számos elindított feladat azt indokolja, 
hogy jelenleg ismert folyamat alapján a szerződések teljesítési határideje módosuljon. A fokozott 
ütemű teljesítésekre tekintettel indokolt a fizetési határidő rövidítése. 
 
13. Javaslat DMJV közigazgatási területén működtetett térfelügyeleti kamerarendszer 
karbantartására, javítására, folyamatos üzemének biztosítására 
 
Előadó: Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető 
Előkészítő: Markóth Béla igazgató/osztályvezető 
 Farkas Róbert ügyintéző 
Meghívott: - 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2017. 06. 26. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 06. 26. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2017. 06. 26. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. 06. 26. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A 528/2016 (VI.13.) PM. határozat alapján az Önkormányzat és az ERANDO Biztonságtechnikai 
Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. között 2016. június 20. napján létrejött vállalkozási szerződés 
2017. július 31. napjával lejár. Jelen előterjesztés a karbantartással kapcsolatos gazdasági 
szereplő kiválasztására tesz javaslatot. 
 
14. Javaslat a sportszervezetek létesítmény bérleti díjának pályázati úton történő 
támogatására – 2017. augusztus-december  
 
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 vagyonkezelési osztályvezető 
                                      Kemenczei Anett ügyintéző 
Meghívott:                     Mátyás Gábor elnök, Dunaferr SE 
 Kalácska András elnök, Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség 
 Szemenyei István, Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit 
 Kft. 
 Boda Gábor elnök, Dunaújvárosi Sárkányok Kosárlabda SE 
 Móri Imre elnök, Dunaújvárosi Kohász Labdarúgó Öregfiúk Egyesület 
 Balogh Bertalan elnök, Dunaújvárosi Egyetem Diák SE 
 Baráth Artur elnök, Újvárosi Hokillák SE 
 Varga Gabriella elnök, Danubius KSE 
 Pók Ferenc elnök, Dunaújvárosi Atlétikai Club 
 Erős István elnök, Titán Sportegyesület 
 Oláhné Hingyi Zita elnök, Duna-Pent Női Kézilabda SE 
 Azari Zsolt ügyvezető, Dunaújvárosi Jégkorong Kft. 
 Vígh György elnök, Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál SE 
 Angels Női Jégkorong SE 
  
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2017. 06. 26. 
pénzügyi bizottság  2017. 06. 26. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság  2017. 06. 26. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2017. 06. 26. 



A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Önkormányzata Közgyűlésének 1/2016. 
(I.22.) önkormányzati rendelet alapján pályázatot hirdetett a sportszervezetek és sportegyesületek 
támogatására elkülönített összeg elnyerésére, illetve célirányos felhasználására. A pályázatokat 
2017. június 10-ig kellett benyújtani a Vagyonkezelési Osztályra a 2017. augusztus 01. - december 
31. közötti támogatásokra vonatkozóan. A pályázatok elbírálása a beadási határidő lejártát követő 30 
napon belül történik.  
 
15. Javaslat a dunaújvárosi 325/4 hrsz.-ú, volt Juharos étterem DVG Zrt. részére történő 
bérbe adására 
 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző 
Meghívott: Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt. 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2017. 06. 26. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 06. 26. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. 06. 26. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Javaslat a 325/4 hrsz.-ú, volt Juharos étterem DVG Zrt. részére 
történő bérbe adására. 
 
16. Javaslat a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. részvényének megvásárlására 
 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
 Dr. Kaja Edit ügyintéző 
Meghívott:  - 
                    
Véleményező bizottságok:  
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 06. 26. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. 06. 26. 
pénzügyi bizottság 2017. 06. 26. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (a továbbiakban: DRV zrt.) 
ajánlatot tett az önkormányzat részére, mely szerint 10.000.-Ft névértékű részvényt vásároljon 
meg DMJV Önkormányzata. A részvény megvásárlásáról Közgyűlés dönt. 
 
17. Javaslat a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nkft. törzstőke leszállítására  
 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
 Dr. Kaja Edit ügyintéző 
Meghívott: Szemenyei István a DKKA Nonprofit Kft. ügyvezetője  
                    2400 Dunaújváros, Eszperantó út 2-4.  
                    
Véleményező bizottságok:  
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 06. 26. 
pénzügyi bizottság 2017. 06. 26. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 376/2017. (V.18.) 



határozatával elfogadta a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nkft. 2016. évi éves 
beszámolóját 373.256 e Ft mérleg főösszeggel és -35.878. e Ft mérleg szerinti eredménnyel 
(veszteség) elfogadta. A könnyvizsgálói jelentés szerint a társaság saját tőkéjének összege – az 
évközi pótbefizetés ellenére- nem éri el a jegyzett tőke összegét. A Kft. saját tőke pozíciója 
helyreállítása érdekében szükséges intézkedni. 
 
18. Javaslat a DVCSH Kft. 2016. évi éves beszámolójának megismerésére 
 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
 Engyel László ügyintéző 
Meghívott:   Dr. Göblyös Béla ügyvezető igazgató, DVCSH Kft.  
                     2400 Dunaújváros, Építők útja 1. 
 
Véleményező bizottságok:  
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 06. 26. 
pénzügyi bizottság 2017. 06. 26. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A DVCSH Kft. megküldte DMJV Közgyűlésének 2016. évi éves 
beszámolóját. A beszámoló elfogadásáról a Közgyűlés dönt. 
 
19. Javaslat a Dunaújváros MJV Önkormányzata vagyon- és felelősségbiztosításával 
kapcsolatosan, az Euro-Sales Kft. bevonásával bekért biztosító társaságok ajánlatainak 
értékelésére, és a legjobb ajánlat elfogadására  
 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető  
 Engyel László ügyintéző 
Meghívott: Punk György, Euro-Sales Kft. 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2017. 06. 26. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 06. 26. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. 06. 26. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Közgyűlése a 124/2017. (II.16.) határozatában 
felkérte az Euro-Sales Kft.-t – a jelenleg, a felek között fennálló megbízási szerződés alapján –, 
versenyeztesse meg a biztosító társaságokat annak érdekében, hogy a 2017. október 01-től 
érvényes vagyon- és felelősségbiztosítási szerződést a legjobb ár-szolgáltatás arányában köthesse 
meg az Önkormányzat. Az Alkusz megküldte kiértékelve a biztosítási ajánlatokat Dunaújváros MJV 
Önkormányzata részére. 
 
 

A következő napirendi ponto(ka)t csak a Pénzügyi bizottság 
tárgyalja! 
 
 
20. Javaslat önkormányzati tulajdonú intézmények felújítási munkáira 
 
Előadó: a városüzemeltetési és beruházási osztályvezető  
Előkészítő: Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető  
 Mózes Tibor ügyintéző 



Meghívott: Mádai Balázs -elnök vezérigazgató DVG Zrt. 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2017. 06. 26. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2017. 06. 26. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. 06. 26. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Jelen előterjesztés a Napraforgó Bölcsőde tetőfelújítására, 
valamint a Csillagvirág Tagóvoda mosdó felújítására tesz javaslatot. 
 
 
 
Dunaújváros, 2017. június 23. 
 
 
                      Pintér Attila s.k.                 
  


