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M E G H Í V Ó 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése
Pénzügyi Bizottság

2018. 05.31.(csütörtök)
8  :  45   órai kezdettel

rendkívüli nyílt ülést tart, melyre meghívom

Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 2. Közgyűlési terem előtti aula

Nyílt napirendek:

1. Javaslat  a  szennyvíztisztító  telep  felújítási  munkálatai  II.  ütem  tárgyában  induló
közbeszerzési  eljárás  során  a  műszaki  ellenőri  tevékenység  ellátásának  biztosítása
tárgyban benyújtott ajánlatok értékelésére, a nyertes kiválasztására

El  őadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke

El  őkészítő: Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető
Somfainé Petőfalvi Anita közbeszerzési ügyintéző

Meghívott: -
Véleményez  ő bizottságok:
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 2018.05.31.
Pénzügyi Bizottság 2018.05.31.
Városüzemeltetési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2018.05.31.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2018.05.31.
Az Önkormányzat Bírálóbizottsága 2018.05.29.
A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a „Szennyvíztisztító telep felújítási munkálatai II.
ütem tárgyában induló közbeszerzési eljárás során a műszaki ellenőri  tevékenység ellátásának
biztosítása”  tárgyban  ajánlatok  benyújtását  kérte.  Az  előterjesztés  az  ajánlattételi  határidőben
benyújtott ajánlatok alapján az ajánlatok értékelésére és a nyertes kiválasztására irányul. 

2.  Javaslat a szennyvíztisztító telep felújítási munkálatai II. ütem tárgyában közbeszerzési
eljárás eredményének megállapítására

El  őadó: 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



El  őkészítő: Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető
Somfainé Petőfalvi Anita közbeszerzési ügyintéző

Meghívott: -
Véleményez  ő bizottságok:
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 2018.05.31.
Pénzügyi Bizottság 2018.05.31.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2018.05.31.
Városüzemeltetési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2018.05.31.
Az Önkormányzat Bírálóbizottsága 2018.05.31.
A napirendi pont rövid tartalma:.
Dunaújváros Megyei Jogú Város szennyvíztisztító telepén a szennyvíz tisztítását végző medencék
felújítása, továbbá azok biztonságos és folyamatos üzemének biztosítása végett közbeszerezési
eljárás indult, mely eljárás eredményének megállapítása szükséges.

3. Javaslat  az  Energo-Hőterm  Beruházó,  Működtető  Kft.  2017.  évi  éves  beszámolójának
megtárgyalására, felügyelő bizottsági tagok megválasztására és egyéb kapcsolódó döntések
meghozatalára

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

Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető
Engyel László ügyintéző

Meghívott: Busi Éva az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft. ügyvezető igazgatója
2400 Dunaújváros, Építők útja 1.

Véleményező bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.05.31.
pénzügyi bizottság 2018.05.31.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018.05.31.
A napirendi pont rövid tartalma: 
Az  Energo-Hőterm  Beruházó,  Működtető  Kft.  megküldte  a   2017.  évi  éves beszámolóját.  A
beszámoló elfogadásáról a Közgyűlés dönt.

Dunaújváros, 2018. május 30.

               Pintér Attila s.k.                
            pénzügyi bizottság elnöke 


