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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. július 11-én (csütörtök) 
8:45 órai kezdettel 

rendkívüli együttes nyílt ülést tart, melyre meghívom 
 
 
 
 

Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér  2.  Közgyűlési terem előtti aulában. 
 
 
 
1.Javaslat a Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesület (DPASE) kérelmére 
visszatérítendő támogatás biztosítására  
 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Dr. Kaja Edit ügyintéző  
Meghívott: Vígh György DPASE elnöke 
 2407 Dunaújváros, Pálhalma 1. 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2019.07.11. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.07.11. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.07.11. 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság            2019.07.11. 
A napirendi pont rövid tartalma A DPASE kérelmemmel fordult Dunaújváros MJV 
Önkormányzatához, mely szerint 80 millió forint vissza nem térítendő támogatást kérnek nehéz 
anyagi helyzetükre tekintettel, működésük fenntartása érdekében. 
 
2.Javaslat a 2019. július 19-én városunkba érkező 64. Nemzetközi Dunatúra résztvevőinek 
fogadására 

Előadó: vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő: dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Kemenczei Anett ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság                                             2019.07.11. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság     2019.07.11. 
pénzügyi bizottság        2019.07.11.                                                  



A napirendi pont rövid tartalma: 2019. július 19-én ismét városunkba érkezik az immár 64. 
Nemzetközi Dunatúra. A szervezők kérik, hogy az előző évek gyakorlatához hasonlóan Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata egy vacsorát biztosítson a kb. 120 résztvevő számára. A 
vagyonkezelési osztály árajánlatot kért a Juharos Étteremtől, mely alapján a vacsora költsége bruttó 
228.000,- Ft (mely tartalmaz egy tál paradicsomos húsgombócot és 2 palack ásványvizet).  
 
 
 
A következő napirendi pontot csak a Gazdasági és Területfejlesztési 
Bizottság tárgyalja! 
 
 
3.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és Hamburger Hungária Kft. 
között a dunaújvárosi 0172/19 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában kötendő adásvételi 
szerződéssel kapcsolatos döntések meghozataláról 
 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:                Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető  
                                   Dr. Kaja Edit ügyintéző 
Meghívott:                  Bencs Attila a Hamburger Hungária Kft. ügyvezető igazgatója 
                                   2400 Dunaújváros, Papírgyári út 42-46. 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 07. 11. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 07. 11. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Közgyűlése 334/2019. (V.30.) határozatával 
döntött a Hamburger Hungária Kft. vételi ajánlatának elbíráslásáról. A határozat 2. pontjában 
foglaltak szerint a Kft. határidőn belül megküldte az adásvételi szerződés tervezetét, mely az 
önkormányzat ajánlata elfogadásának minősül. A szerződés tervezet elfogadásáról a közgyűlés 
dönt. 
 
 
Dunaújváros, 2019. július 10. 
 
 
 
 
                      Hingyi László s.k.                                                    Pintér  Attila s.k. 
a gazdasági és területfejlesztési bizottság                       a pénzügyi bizottság elnöke 
                              elnöke 


