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M E G H Í V Ó  
 

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

2019. június 20-án (csütörtök) 
8:45 órai kezdettel 

rendkívüli nyílt együttes ülést tart, melyre meghívom 
 
 
 
 
 

Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér  2. „C” szárny Közgyűlési terem előtt 
 
 
 
Nyílt  napirendek: 
 

Az előterjesztés a bizottsági ülésen helyben kerül kiosztásra! 
 
1.Javaslat a Modern Városok Program “Fürdőpark kialakítása” projektre vonatkozó Vasmű 
u.41. Irodaház Kft-vel kötött vállalkozói szerződések megszüntetésére, 
és az 585/2018. (XI.15.) határozat hatályon kívül helyezésére  
 
 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

Előkészítő:  Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető 
Sipos Réka ügyintéző 

Meghívott:  Mádai Balázs ügyvezető  - Vasmű u.41. Irodaház Kft. 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság        2019.06.20. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság     2019.06.20. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2019.06.20. 
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság  2019.06.20. 
A napirendi pont rövid tartalma:  

Az előterjesztés a Modern Városok Program keretében megvalósuló “Fürdőpark kialakítása” 
projektre vonatkozó Vasmű u.41. Irodaház Kft-vel kötött vállalkozói szerződések megszüntetésére, 
és az 585/2018. (XI.15.) határozat hatályon kívül helyezésére irányul. 

 

 



A 2. napirendi pontot csak a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 
tárgyalja! 
 

2.Javaslat út és járdatakarítási feladatok elvégzéséhez lassú jármű és tartozékai, valamint   
erdőfenntartási, erdészeti munkák elvégzéséhez mezőgazdasági gépek használatba 
adásáról a DVG Zrt. részére 
 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Dr. Kaja Edit 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.06.20. 
ügyrendi igazgatási és jogi bizottság 2019.06.20. 
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság           2019.06.20. 

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Közgyűlése 180/2019. (III.21.) határozatával 
döntött út és járdatakarítási feladatok elvégzéséhez lassú jármű és tartozékai beszerzéséről és 
181/2019. (III.21.) határozatával erdőfenntartási, erdészeti munkák elvégzéséhez mezőgazdasági 
gépek beszerzéséről. A megvásárolt gépeket a DVG Zrt. fogja használni, a gépek használatba 
adásáról a Közgyűlés dönt. 

 

Dunaújváros, 2019. június 19. 

 

 

 

 

        Hingyi László s.k.                                                                                 Pintér Attila s.k. 

a gazdasági és területfejlesztési                                                   a pénzügyi bizottság elnöke  

            bizottság elnöke 


