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M E G H Í V Ó 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottsága,  

2020. október 15-én (csütörtök) 8:30 órai kezdettel megtartott  
rendkívüli nyílt ülést tart,  melyre meghívom 

 
 

Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 1. Földszinti díszterem 
 
 
 
Javasolt napirend: 
 
 
1.Javaslat az „Elektromos gépjárművek beszerzése” tárgyú pályázat keretében 
beszerzett Nissan Leaf N-Connecta típusú gépjármű forgalomba helyezéséhez 
szükséges beszerzések megvalósításáról szóló 849/2020. (IX.29) határozat 
módosítására 

 
Előadó:  Dr. Molnár Attila jegyző  
Előkészítő:  dr. Kovács Kristóf jogi és közbeszerzési ügyintéző  
Véleményező bizottság:  
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság   2020.10.15. 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság     2020.10.15. 
Az előterjesztés rövid tartalma: 
Jelen előterjesztés a Nissan Leaf N-Connecta típusú gépjármű forgalomba helyezéséhez 
szükséges beszerzések megvalósításáról szóló 849/2020. (IX.29.) határozat módosítására 
irányul. 
 
2.Javaslat „Dunaújváros egészségügyi ellátása fejlesztésének és az Élményfürdő 
gyógyászatának vizsgálata” című felhívásban ajánlattevők körének kiválasztására 
 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 
 a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 a ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság    2020. 10. 15. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság   2020. 10. 15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2020. 10. 15. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata kiemelt 
feladatai között szerepel a lakosság egészségügyi ellátásának fejlesztése. Az Aquantis 
Wellness- és Gyógyászati Központ részeként kialakított gyógyászati részlegben tényleges 



egészségügyi tevékenységen jelenleg nem zajlik. A projekt keretében megvizsgálnánk a 
jelenlegi ellátás hiányosságait, feltérképeznék a fejlesztési lehetőségeket, a szükséges 
feladatokat, együttműködési területeket. Jelen előterjesztés az ajánlattevők körének 
kiválasztására irányul. 

3.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
261/2020.(VII.16.) határozata módosítására, víziközmű-szolgáltatással összefüggő 
rekonstrukciós munkák megrendelésére 

 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke  
  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző 
  Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető  
Meghívott:  Neszmélyi Loránd ügyvezető, DVCSH Kft. 
  Szabó György vezérigazgató, DVG Zrt. 
  Beéry Réka osztályvezető, Városüzemeltetési és Beruházási Osztály 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság    2020.10.15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2020.10.15. 
A napirendi pont rövid tartalma: Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlésének 261/2020.(VII.16.) határozata módosítására, a víziközmű-szolgáltatással 
összefüggő rekonstrukciós munkák megrendelésére 
 
4.Javaslat Dunaújváros sportkoncepciójának elkészítésére 
 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
          az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
          az ifjúsági, sport és turisztikai bizottság elnöke 
Előkészítő: Kemenczei Anett ügyintéző 
         Dr. Vántus Judit jogi és vagyonkezelési osztályvezető  
Meghívott:  - 

Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság                   2020.10.15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                                   2020.10.15. 
ifjúsági, sport és turisztikai bizottsá 2020.10.15. 

A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés külső szakértői feladatok 
ellátására tesz javaslatot Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
sportkoncepciója elkészítése érdekében.  
 
5.Javaslat a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. 2019. évi 
éves beszámolójának, 2020. évi eredménykimutatás tervének és belső szabályzatainak 
elfogadására 

 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 
  Engyel László ügyintéző 
Meghívott:  Mátyás Gábor ügyvezető, DKKA Nonprofit Kft. 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság    2020. 10.15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2020. 10.15. 
A napirendi pont rövid tartalma:  



A DKKA Nkft. megküldte a tulajdonos, Dunaújváros MJV Önkormányzata részére a 2019. évi 
éves beszámolóját, eredménykimutatás tervét, javadalmazási-, beszerzési-, közbeszerzési 
szabályzatát, valamint a Felügyelőbizottsága ügyrendjét. 
 

 

Dunaújváros, 2020. október 14. 
 
 
 
 
        Tóth Kálmán s.k. 
                 a bizottság elnöke 


