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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
Pénzügyi Bizottság 

2017. 12. 05. (kedd) 
16:00 órai kezdettel 

soros ZÁRT ülést tart, melyre meghívom 
 

 
Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 1. Földszinti díszterem 
 
 
Nyílt napirendek: 
 
1. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala 
számvitelében rendezést igénylő behajthatatlan követelések könyvviteli mérlegből történő 
kivezetésére 
 
Előadó: Dudás Pálné osztályvezető 
Előkészítő: Dudás Pálné költségvetési és pénzügyi osztályvezető  
 Németh Ágnes pénzügyi ügyintéző 
Meghívott: - 
  
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2017. 12. 05. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala számvitelében 
nyilvántartott öt éven túli behajthatatlan követelés, valamint elhunyt ügyfelek 
kötelezettségállományának   könyvviteli mérlegből történő kivezetésére tett javaslat.  
 
2. Javaslat – a „Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában” 
való részvételre – benyújtandó pályázat támogatására 
 
Előadó: oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke 
 gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 pénzügyi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. László Borbála humán szolgáltatási osztály vezetője 
 Péter Kata intézményigazgatási ügyintéző 
Meghívott: - 
  
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság    2017. december 05. 
pénzügyi bizottság       2017. december 05 
gazdasági és területfejlesztési bizottság    2017. december 06. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot írt ki 



tehetséges, nyolcadik évfolyamos tanulóknak az Arany János Tehetséggondozó Programban való 
részvételre. A sikeres pályázat egyik feltétele az önkormányzat közgyűlésének, valamint a tanuló 
jelenlegi iskolájának támogató nyilatkozata. 
 
3. Javaslat a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. -vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződés, 
valamint üzletrész adásvételi szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére 
 

Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke   
     az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
     a pénzügyi bizottság elnöke 
 Előkészítő: Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző 
  Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető  
Meghívott:    - 
 
Véleményező bizottságok: 
a gazdasági és területfejlesztési bizottság                                   2017. 12. 06. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                                       2017. 12. 06. 
a pénzügyi bizottság     2017. 12. 05. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Az előterjesztés javaslatot tesz a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.-ben levő üzletrész 
értékesítésére, valamint Dunaújváros víziközműveinek üzemeltetése tárgyban a Mezőföldi 
Regionális Víziközmű Kft.-vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződés megszüntetésére. 
 
 
 
Dunaújváros, 2017. december 01. 
 
 
 
                      Pintér Attila s.k.                 
  
                    pénzügyi bizottság elnöke  


