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M E G H Í V Ó  
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
Pénzügyi Bizottság 

2017. 09. 12. (kedd) 
16:00 órai kezdettel 

soros nyílt ülést tart, melyre meghívom 
 

 
Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 1. Földszinti díszterem 
 
 
Nyílt napirendek: 
 
1. Javaslat a 2017. év május 15. napjával történt állami támogatás módosításának az 
önkormányzat költségvetésében történő rendezésére 

 
Előadó:                         a pénzügyi bizottság elnöke 
                                      a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Előkészítő: Dudás Pálné költségvetési és pénzügyi osztályvezető 
 Erdei Sándorné számviteli vezető ügyintéző 
Meghívott:                    Gyenes Józsefné Óvoda intézményvezető 
  Györök Éva Bölcsődék Igazgatósága megbízott intézményvezető 
                                      Bölcskei Anna Egyesített Szociális Intézmény intézményvezető  
                                      Farkasné Vörös Magdolna GESZ intézményvezető  
 
Véleményező bizottságok: 
Pénzügyi bizottság  2017. 09. 12. 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 09. 13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Az állami támogatás 2017. május 15. módosítása során az 
önkormányzati fenntartású intézmények esetében, az egyes mutatószámok felmérésénél változás 
történt, mely kihatással van az önkormányzat 2017. évi költségvetésére. 
 
2. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I-II. 
negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására 
 
Előadó: Cserna Gábor polgármester 
Előkészítő: Dudás Pálné költségvetési és pénzügyi osztályvezető 
 Erdei Sándorné számviteli vezető ügyintéző 
Meghívott: -  
 
Véleményező bizottságok: 
Pénzügyi bizottság  2017. 09.12. 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 09.13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi 



költségvetésének I-II. negyedévi pénzügyi teljesítéséről, szöveges indoklással és számszaki 
melléklettel. 
 
3. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város költségvetése 5. melléklet 10. sorában szereplő 
szociális és gyermekvédelmi feladatok költséghelyen rendelkezésre álló keretösszeg 
megemelésére 
 
Előadó:  Dr. Deák Mária osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Deák Mária osztályvezető 
Meghívott: - 
 
Véleményező bizottságok:   
a szociális,  egészségügyi és lakásügyi bizottság    2017. szeptember 12. 
a pénzügyi bizottság       2017. szeptember 12. 
a gazdasági és területfejlesztési bizottság     2017. szeptember 13. 
 
 A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése költségvetéséről 
szóló 6/2017. ( II. 17.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében a 10. soron ellátottak pénzbeli 
juttatásai költséghelyen a gyógyszerköltség támogatásra megállapított keretösszeg (12.240 ezer 
forint) 2017 júliusában elfogyott, 3 millió forint átcsoportosításra került a gondozási támogatás 
sorról, a támogatások finanszírozására év végéig 9.000.000 forintra lesz szükség. 
 
4. Javaslat az EMAS Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszer hitelesítéséhez 
független, akkreditált EMAS hitelesítő kiválasztására és a felügyeleti hitelesítő audit 
megrendelésével kapcsolatos polgármesteri határozat-tervezet véleményezésére 
 
Előadó: a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
Előkészítő: Szabó Imre városfejlesztési igazgató 
 Petrovickijné Dr. Angerer Ildikó környezetvédelmi vezető ügyintéző 
Meghívott:     - 
 
Véleményező bizottságok: 
Városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság   2017. 09. 13. 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság      2017. 09. 13. 
Pénzügyi bizottság         2017. 09. 12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2007. 
június 5-én szerezte meg és regisztráltatta az EMAS Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési 
Rendszerét, melyet a jogszabály szerint a Környezetvédelmi Nyilatkozattal együtt évente 
hitelesíttetni, 3 évente pedig újrahitelesíttetni szükséges. Mivel az országban egyetlen 
akkreditációval rendelkező EMAS hitelesítő van, árajánlatot Ferjancsik Zsombor úrtól, a DQS 
Hungary Kft. egyéni EMAS hitelesítőjétől kértünk (1026 Budapest, Guyon R. u. 21.), aki 
kezdetektől fogva hitelesítette a hivatal környezetirányítási rendszerét. A fenti cég a hitelesítés 
elvégzésére a 490 000,- Ft + 132 300,-Ft Áfa, összesen bruttó 622 300,- Ft értékben adott 
árajánlatot, mely összeg a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2017. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) számú önkormányzati 
rendelete, 5. melléklet, 7. környezetvédelem és hulladékgazdálkodás cím, dologi kiadások sorában 
biztosított. 
 
5. Javaslat a József Attila Könyvtár Ady-Napok támogatása érdekében benyújtott kérelme 
elbírálására 
 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető 
 Bokor Zsuzsanna, kulturális ügyintéző 



Meghívott: Tóth Éva, JAK igazgató 
 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság 2017. 09. 12. 
pénzügyi bizottság 2017. 09. 12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 09. 13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  Ady Endre születésének 140. évfordulója kapcsán a József 
Attila Könyvtár és a Széchenyi I. Gimnázium rendezvénysorozatot tervez, 1.300 E Ft 
költségvetéssel. A Közművelődési pályázaton 500 E Ft támogatást már nyertek, most 300 E Ft-ot 
kérnek. A költségvetési rendelet 5.c. melléklet „Kulturális és egyéb civil szervezetek pályázható 
kerete” nyújthat fedezetet. 
 
6. Javaslat a Meran Fülöp Vadászati és Muzeológiai Alapítvány kiadvány-támogatási 
kérelme elbírálására 
 
Előadók: 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. László Borbála jogi és szervezési igazgató 
 Bokor Zsuzsanna kulturális ügyintéző 
Meghívott: Szabó Imre, a kuratórium elnöke 
 
Véleményező bizottságok: 
Oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottsá 2017. 09. 12. 
pénzügyi bizottság            2017. 09. 12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság        2017. 09. 13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság              2017. 09. 13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A csákberényi székhelyű alapítvány a fejér megyei halászat és 
horgászat történetéről szeretne egy könyvet megjelentetni. Az összköltség 2.200 E Ft, 
Dunaújváros MJV Önkormányzatától 300 E Ft támogatást kérnek. Támogató döntés esetén a 
fedezetet a költségvetési rendelet 5.c melléklet „Kulturális és egyéb civil szervezetek pályázható 
kerete” előirányzata nyújthat. 
 
7. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi 
fordulójához való csatlakozásra 
 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
  a pénzügyi bizottság elnöke 
  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. László Borbála humán szolgáltatási osztályvezető 
 Prajdáné Kustán Erzsébet ügyintéző 
Meghívott: - 
 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság    2017. 09. 12. 
pénzügyi bizottság        2017. 09. 12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság     2017. 09. 13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2017. 09. 13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulóját 
meghirdette az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Önkormányzatunk eddig minden évben 
csatlakozott az ösztöndíjpályázathoz. Az előterjesztés a 2018. évi csatlakozásról szóló döntést 



célozza.  
 
8. Javaslat a Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft. pneomococcus elleni védőoltási 
programjában való részvételre 
 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
                       gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                       pénzügyi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető 
 Dr. Schleicher Judit jogi és egészségügyi ügyintéző 
Meghívott: Vencli István – Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft értékesítési menedzser 
  
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2017. 09. 12. 
pénzügyi bizottság 2017. 09. 12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 09. 13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft. a pneomococcus elleni 
védőoltási programot ajánlotta Önkormányzatunk számára. Az előterjesztés a védőoltási 
programban való részvételről szóló döntésre irányul. 
 
 
9. Javaslat a Magyar Mentőszolgálat Alapítvánnyal hajléktalan ellátás működtetésére  
kötendő ellátási szerződés jóváhagyására, az Útkeresés Segítő Szolgálat alapító okiratának 
módosítására  
 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Előkészítő: dr. László Borbála osztályvezető 
 Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző 
Meghívott: Pribil Sándor, a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány kuratóriumának elnöke 
 Kissné Fekete Éva, az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője 
 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2017. szeptember 12. 
pénzügyi bizottság   2017. szeptember 12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2017. szeptember 13. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. szeptember 13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Közgyűlése 439/2017. (VI.15.) határozatával döntött 
arról, hogy az Útkeresés Segítő Szolgálat által működtetett hajléktalan ellátást nyújtó szakmai 
egységeket 2018. január 1. napjától a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány részére 
fenntartóváltással átadja. Az Alapítvány a működtetésért havi nettó 2.000.000 Ft szolgáltatási díjat 
kér. Az előterjesztés a fenntartóváltáshoz szükséges ellátási szerződés-tervezetet tartalmazza. Az 
Útkeresés Segítő Szolgálat alapító okiratából az átadott szolgáltatásokat töröltetni kell.  
 
10. Javaslat a Magyar Mentőszolgálat Alapítvánnyal kötendő haszonkölcsön szerződés 
jóváhagyására  
 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Előkészítő: dr. László Borbála osztályvezető 
 Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző 



Meghívott: Pribil Sándor, a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány kuratóriumának elnöke 
 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2017. szeptember 12. 
pénzügyi bizottság   2017. szeptember 12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2017. szeptember 13. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. szeptember 13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Közgyűlése 439/2017. (VI.15.) határozatával döntött 
arról, hogy az Útkeresés Segítő Szolgálat által működtetett hajléktalan ellátást nyújtó szakmai 
egységeket 2018. január 1. napjától a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány veszi át 
fenntartóváltással, ellátási szerződés megkötése mellett. Az előterjesztés az önkormányzat 
tulajdonában lévő Dunaújváros, Kandó K. tér 4. szám alatti Hajléktalan Ellátó Centrumra 
vonatkozó haszonkölcsön szerződés- tervezetet tartalmazza. 
 
11. Javaslat a 2016. évi Közművelődési Érdekeltségnövelő pályázat során beszerzett 
műszaki eszközök haszonkölcsönbe adására az MMK K. Nonprofit Kft. részére 
 
Előadó: oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke 
 pénzügyi bizottság elnöke 
 ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke  
Előkészítő: Szabó Imre osztályvezető 
 Borka Ildikó pályázati koordinációs ügyintéző 
Meghívott: Kováts Rózsa ügyvezető igazgató, MMK Közhasznú Nonprofit Kft.  
 (2400 Dunaújváros, Apáczai Cs. János u. 11., kovats.rozsa@gmail.com) 
 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság       2017. 09. 12. 
pénzügyi bizottság         2017. 09. 12 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2017. 09. 13. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság  2017. 09. 13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A 2016. évi közművelődési érdekeltségnövelő pályázati 
támogatásból beszerzett műszaki (hangtechnikai) eszközöket a korábbi gyakorlat szerint az 
önkormányzat haszonkölcsönbe kívánja adni a közművelődési feladatokat ellátó MMK K. N.Kft. 
részére. 
 
12. Javaslat a DUNANETT Nonprofit Kft. által végzett lomtalanítási tevékenységhez 
többletforrás biztosítására 
 
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 igazgató/osztályvezető 
                     Beéry Réka ügyintéző 
Meghívott:   Ferencz Kornél DUNANETT Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató 
                     Bencsik István  DUNANETT Nonprofit Kft. igazgató 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2017.09. 12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.09. 13. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2017.09. 13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.09. 13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A DUNANETT Nonprofit Kft., mint közszolgáltató végzi a 



lomtalanítást Dunaújváros közigazgatási területén. Az őszi társasházi lomtalanításhoz többletforrás 
biztosítását kéri a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatától. 
 
13. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal „A” épületének és az 
Intercisa Múzeum galambmentesítésére vonatkozó ajánlatok bekérésére 
 
Előadó:  Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály osztályvezető 
Előkészítő:  Tóth Andrea ügyintéző 
  
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2017.09. 12. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2017.09. 13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.09. 13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A DMJV Polgármesteri Hivatal „A” épületének és az Intercisa 
Múzeum galambkármentesítésére vonatkozó ajánlatadók körének véleményezése.  
 
14. Javaslat Városüzemeltetés során azonnali intézkedést igénylő feladatok pótlólagos 
biztosítására 
 
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. 09. 12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 09. 13. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2017. 09. 13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. 09. 13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A Modern Városok Program keretén belül zajlik a Radari Sporttelep fejlesztése (Dunaújváros, 
Sport út Hrsz. 365/9) ahova a földgáz bekötésre került. Az E-ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt-vel 
csatlakozási szerződést írtunk alá 2017.06.21-én. A csatlakozási díj megfizetése megtörtént, a 
fedezet utólagos átcsoportosításra, valamint a gyepmesteri telep villanyszámláira a tervezett 
előirányzat 150.000,- forinttal történő emelésére tesz javaslatot jelen előterjesztés.  
 
15. Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó 
szolgáltatási keretszerződés - 2017. április-december hónap - 3. sz. módosítása 
 
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. 09. 12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 09. 13. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2017. 09. 13. 



ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. 09. 13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros MJV Önkormányzata a DVG Zrt. útján látja el közfeladatait évente kötendő 
szolgáltatási keretszerződés útján. A szerződésben meghatározott út és járdaburkolatok felületi 
javítása, karbantartása (XIV.), közkifolyók üzemeltetése (XVII.), az egyéb köztisztasági feladatok, 
illegális hulladék elszállítása (VIII.), Közúti tartozékok karbantartása (XV.) feladatokra jóváhagyott 
előirányzat mértéke előreláthatólag nem elegendő a feladatok zökkenőmentes ellátására, mely a 
szerződés 3. számú módosítását indokolja. 
 
16. Javaslat Dunaújváros Venyimi út, Aranyvölgyi út, Dózsa György út és Vasmű út 
felújítására kötött vállalkozási keretszerződés módosítására 
 
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. 09. 12. 
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2017. 09. 13. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 09. 13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. 09. 13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a Dunaújváros Venyimi út, Aranyvölgyi út, 
Dózsa György út és Vasmű út felújítására kötött vállalkozási keretszerződés módosítására tesz 
javaslatot. A módosítás csak a befejezési határidőt érinti a többi feltétel változatlanul hagyása 
mellett. 
 
17. Javaslat Dunaújváros területén parkoló építési és járda javítási 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. 09. 12. 
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2017. 09. 13. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 09. 13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. 09. 13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a Dunaújváros területén parkoló építési és 
járda javítási munkálataira tesz javaslatot a DVG Zrt. által megküldött árajánlatok alapján. 
 
 
 
 
 
 



18. Javaslat a dunaújvárosi mentőállomás sorompós kapujának kialakítására 
 
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  
 Szedresi Csaba ügyintéző 
Meghívott: - 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2017. 09. 12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 09. 13. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2017. 09. 13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. 09. 13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Jelen előterjesztés a dunaújvárosi mentőállomás sorompós 
kapujának kialakítására  tesz javaslatot. 
 
19. Javaslat a 2017. évi víziközmű vagyonbérleti díj meghatározására és a vagyonbérleti díj 
terhére elvégzendő rekonstrukciós munkákkal összefüggő szerződések elfogadására 
 
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 
Szedresi Csaba ügyintéző  

Meghívott:      Nyalka László a DVCSH Kft. műszaki igazgató 
                                      Mádai Balázs a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
                                      Dr. Vántus Judit a Vagyonkezelési Osztály vezetője 
  
Véleményező bizottságok: 
városüzemeltetési, környezetvédelmi  és turisztikai bizottság 2017. 09. 13. 
pénzügyi bizottság   2017. 09. 12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 09. 13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. 09. 13. 
  
A napirendi pont rövid tartalma: Jelen előterjesztés a 2017. évi víziközmű vagyonbérleti díj 
meghatározására és a vagyonbérleti díj terhére elvégzendő rekonstrukciós munkákkal összefüggő 
szerződések elfogadására tesz javaslatot. 
 
20. Javaslat a víziközmű rendszerre vonatkozó 2017. évben benyújtandó Gördülő fejlesztési 
terv elfogadására és a benyújtáshoz szükséges meghatalmazás megadására 
 
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  
 Szedresi Csaba ügyintéző 
Meghívott: a DVCSH Kft. képviselője  
                        Dr. Vántus Judit vagyonkezelési ov. 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2017. 09. 12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 09. 13. 



városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2017. 09. 13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. 09. 13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Jelen előterjesztés a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi 
CCIX. törvényben foglaltak alapján előírt, a vÍziközmű rendszerre vonatkozó Gördülő fejlesztési 
terv elfogadására és a benyújtáshoz szükséges meghatalmazás megadására tesz javaslatot. 
 
21. Egyebek 
 
 
Dunaújváros, 2017. szeptember 08. 
 
 
 
                      Pintér Attila s.k.                 
  
                    pénzügyi bizottság elnöke  


