
DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Dunaújváros, Városháza tér 1.
(06-25)  544-203
E-mail:penzugyi@pmh.dunanet.hu

M E G H Í V Ó 

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

2018. augusztus 7-én (kedd)
14:30 órai kezdettel

rendkívüli  nyílt együttes ülést tart, melyre meghívom

Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 1. Földszinti díszterem

Nyílt napirendek:

1.Javaslat a TOP-6.6.2-15-DU1-2016-00001 “Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának
bővítése, fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó gépjármű beszerzés nem elszámolható
költségeinek saját forrásból való finanszírozása

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

El  őkészítő: Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető
Rauth Tekla pályázati koordinációs ügyintéző

Meghívott: -
Véleményez  ő bizottságok:
pénzügyi bizottság 2018.08. 07.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.08. 07.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018.08. 07.
A napirendi pont rövid tartalma: 
A TOP-6.6.2-15-DU1-2016-00001 számú “Szociális alapszolgáltatások infrastuktúrájának bővítése,
fejlesztése” című projekt projektfejlesztési szakaszt lezáró 6.sz. módosítás kérelemhez a Magyar
Államkincstár a projektben beszerzendő gépjárművel kapcsolatban összesen 243.500,- Ft-ot nem
elszámolható tételnek minősített. Az előterjesztés ezen összeg saját forrásként való vállalásának
elfogadására irányul. 

2.Javaslat Dunaújváros Radari Sporttelepén betörésvédelmi, vagyonvédelmi és térfigyelési
rendszer kiépítésére

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
Tóth Andrea általános igazgatási ügyintéző

Meghívott: Mádai Balázs DVG Zrt. – elnök-vezérigazgató



Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság 2018. 08. 07.
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2018. 08. 07.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 08. 07.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 08. 07.
A napirendi pont rövid tartalma: 
Az  előterjesztés biztonsági  rendszer  kiépítésére tesz  javaslatot  a  Modern  Városok  program
keretein belül megújult Radari Sporttelepen a DVG Zrt. által megküldött árajánlatok alapján.

3.Javaslat  a  Dunaújváros  MJV  Önkormányzata  vagyon-  és  felelősségbiztosításával
kapcsolatosan, a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. bevonásával bekért biztosító társaságok
ajánlatainak értékelésére

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: Keszthelyi Erik ügyvezető, Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft.
Véleményez  ő bizottságok:
pénzügyi bizottság 2018. 08. 07.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 08. 07.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 08. 07.
A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros MJV Közgyűlése a 205/2018. (IV.19.) határozatában felkérte a Hungarikum Biztosítási
Alkusz Kft.-t – a jelenleg, a felek között fennálló megbízási szerződés alapján –, versenyeztesse meg
a  biztosító  társaságokat  annak  érdekében,  hogy  a  2018.  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.

4.Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  425/2018.  (VII.12.)  határozata
módosításra - Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. felügyelő bizottsági tagok jelölése

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: Kozik Árpád az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. ügyvezető igazgatója
2400 Dunaújváros, Építők útja 7.

Véleményező bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 08. 07.
pénzügyi bizottság 2018. 08. 07.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 08. 07.
A napirendi pont rövid tartalma:
Dunaújváros MJV Közgyűlése a 425/2018. (VII.12.) határozatával jelölt három felügyelőbizottsági
tagot az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. felügyelőbizottságába.



5.Javaslat a Dunaújváros Városháza B szárny földszinti Kávézó DVG Zrt. általi üzemeltetésére

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

Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető
Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző

Meghívott: Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt.
Véleményező bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.08.07.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018.08.07.
a pénzügyi bizottság 2018.08.07.
A napirendi pont rövid tartalma: 
Javaslat a Dunaújváros Városháza B szárny földszinti Kávézó DVG Zrt. általi üzemeltetésére

6.Javaslat az Élményfürdő használatára vonatkozó támogatási és koncessziós szerződések
módosítására

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: Rácskai József vezérigazgató, Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt. 
(4025 Debrecen, Simonffy u. 17-19.) 

Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság 2018.08.07.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.08.07.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018.08.07.
A napirendi pont rövid tartalma: 
Javaslat  az  Élményfürdő  használatára  vonatkozó  támogatási  és  koncessziós  szerződések
módosítására.

Dunaújváros, 2018. augusztus 3.

Hingyi László s.k. Pintér Attila s.k.
a gazdasági és területfejlesztési    a pénzügyi bizottság elnöke

                        bizottság elnöke


