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M E G H Í V Ó 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és 

Turisztikai Bizottság 
2019. május 07-én (kedd) 11,00 órai kezdettel 
 rendkívüli nyílt ülést tart, melyre meghívom 

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

Javasolt napirendek: 
 

1.)Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről, a „Szálloda és 
Rendezvényközpont létesítése az AQUANTIS Wellness- és Gyógyászati Központ mel-
lett” című projekt megvalósításához szükséges szerződések megkötésére(6393-
4/2019.) 

 
 

Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
 a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
 
Előkészítő: Szabó Imre, főépítészeti, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
 Fetth Dóra Timea pályázati koordinációs vezető ügyintéző 
 
Meghívott::    Mádai Balázs ügyvezető igazgató, Vasmű út 41. Irodaház Kft. 
 Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt. 
 
Rövid tartalom:A Modern Városok Program keretében az Új szálloda vonatkozásában 
szükséges új szerződéseket megkötni. A projekt sikeres megvalósításához szükséges a 
műszaki ellenőri, projektmenedzseri, PR tevékenységre vonatkozó és közbeszerzési eljárás 
lefolytatására irányuló szerződés megkötése. 
 
2.) Javaslat az MVP keretében az “Új városi fürdő- és vízi sport centrum megvalósítá-
sának ingatlan-fejlesztési és beruházási koncepciója” projekt “Fürdőpark kialakítása” 
projektelem  
nyilvánosság biztosítására vonatkozó megbízási szerződés megkötésére(16811-
4/2019) 

 

Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 



 

 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
 pénzügyi bizottság elnöke 
 a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke 

 
Előkészítő: Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető 
 Sipos Réka pályázati koordinációs ügyintéző 
 
Meghívott: Mádai Balázs – DVG Zrt. Elnök-vezérigazgató 
 
Rövid tartalom:Az előterjesztés a MVP “Új városi fürdő- és vízi sport centrum megvalósítá-
sának ingatlan-fejlesztési és beruházási koncepciója” projekt “Fürdőpark kialakítása” pro-
jektelem nyilvánosságának biztosításához szükséges szerződés véleményezésére irányul.   
 
3.) Javaslat a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító – sodorvonali vezeték rekonstrukció tár-
gyában induló közbeszerzési eljárás során a műszaki ellenőri tevékenység ellátásának 
biztosítása tárgyban benyújtott ajánlatok értékelésére, a nyertes kiválasztására(18799-
17/2019) 
 
 
Előadó: 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 
 

Előkészítő: Dr. Sürü Renáta jegyző 
 Somfainé Petőfalvi Anita közbeszerzési referens 
 Rontó Mónika közbeszerzési referens 
 
Meghívott: - 
 
Rövid tartalom: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a „Dunaújvárosi Szen-
nyvíztisztító – sodorvonali vezeték rekonstrukció tárgyában induló közbeszerzési eljárás so-
rán 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.  
 

            
 
Dunaújváros, 2019. május 03. 
 
                           Iván László s.k. 
                     a bizottság elnöke 
 
 


