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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottsága 
2018. február 13-án (kedd) 12,00 órai kezdettel 

rendkívüli nyílt ülést követően rendkívüli zárt tart, melyre meghívom 
 

Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 1. „A” épület, földszint Díszterem 
 
Javasolt napirendek: 
 

1. Javaslat az önkormányzat és a DVCSH Kft. közötti egyes Vállalkozási 
keretszerződések megszüntetésére, és a víziközmű vagyon bérleti díj terhére történő 
rekonstrukciós munkák beszerzéséről való döntésre a közbeszerzési törvény alapján   
 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
  a pénzügyi bizottság elnöke 

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Dr. Vántus Judit osztályvezető  
Meghívott:   dr. Gőblyös Béla ügyvezető DVCSH Kft.  
                      Markóth Béla Városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság    2018.02.13. 
pénzügyi bizottság    2018.02.13. 
ügyrendi igazgatási és jogi bizottság    2018.02.13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztésben szereplő Vállalkozási 
keretszerződések megszüntetése nem teljesítés és nem szerződésszerű teljesítés miatt vált 
szükségessé, egyidejűleg rendelkezés történik a víziközműven végzendő rekonstrukciós 
munkálatok víziközmű vagyon bérleti díj terhére történő beszerzéséről a közbeszerzési 
törvény alapján. 
 

2. Javaslat a Dr. Szabó Iván Ügyvédi Irodával kötött megbízási szerződés módosítására  
 

( Az előterjesztést a bizottsági ülésen kapják meg a tagok!) 
 
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      2018.02.13. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2018.02.13. 
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a pénzügyi bizottság          2018.02.13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Javaslat a Dr. Szabó Iván Ügyvédi Irodával kötött 
megbízási szerződés módosítására, tekintettel arra, hogy a Mezőföldvíz Kft. és az 
Önkormányzat az Egyezségi megállapodást aláírták és sor került az üzletrész értékesítésre. 
 

3. Tájékoztató a képviselői vagyonnyilatkozatok benyújtásáról 
 

Előadó:      az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

 
 

Dunaújváros, 2018. február 09. 
 
 
               Tóth Kálmán s.k. 
                                                                                             a bizottság elnöke 


