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M E G H Í V Ó  
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
Pénzügyi Bizottság  

2017. 02. 14. (kedd) 
16:00 órai kezdettel 

rendkívüli nyílt ülést tart, melyre meghívom 
 

Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 1. Földszinti díszterem 
 
Nyílt napirendek: 
 
1. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet módosítására 
 
Előadó: Cserna Gábor polgármester 
Előkészítő: Dudás Pálné költségvetési és pénzügyi osztályvezető 
 Szekeres Réka pénzügyi vezető ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. február 14. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. február 14. 
pénzügyi bizottság 2017. február 14. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
által elfogadott 2016. évi költségvetést érintő döntések, valamint a kötött felhasználású állami 
támogatások felhasználása és saját hatáskörű előirányzat változások átvezetése 
visszamenőlegesen a költségvetési rendeleten.  
 
2. Javaslat a József Attila Könyvtárban végzett szakértői ellenőrzés megállapításai alapján 
szükséges intézkedésekre,  az EFOP-4.1.8-16 pályázaton való részvételre 
 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Előkészítő: dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató 
 Bokor Zsuzsanna kulturális ügyintéző 
Meghívott: Tóth Éva, a József Attila Könyvtár igazgatója 
 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság 2017.02.14. 
pénzügyi bizottság            2017.02.14. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság         2017.02.14. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: 2016. decemberében szakértői vizsgálat folyt a József Attila 
Könyvtárban, a feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében az előterjesztés javaslatot tesz a 
teendők ütemezésére, az EFOP-4.1.8-16 pályázaton való részvételre. 



3. Javaslat az Intercisa Múzeum búvárrégészetre vonatkozó, előirányzat-növeléssel járó 
kérelmének elbírálására 
 
Előadók: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Előkészítő: dr. László Borbála, igazgató 
 Bokor Zsuzsanna kulturális ügyintéző 
Meghívott: Farkas Lajos, az Intercisa Múzeum igazgatója 
  
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság                                   2017.02.14. 
pénzügyi bizottság       2017.02.14. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság    2017.02.14. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Az Intercisa Múzeum 2016. évben elvégeztette a Szalki-sziget 
melletti, Dunában lévő régészeti lelőhely geofizikai vizsgálatát. Három római kori építményből 
származó követ találtak, és hoztak fel. A 2017. évi kutatási terv szerint az újabb merülésekkel a 
jelenségek korát, funkcióját szeretnék meghatározni. A múzeum erre a célra 10.000 E Ft 
előirányzat-növelést kért.  
 
4. Javaslat a Modern Media Group Zrt-vel hirdetési keretszerződés kötésére 
 
Előadó:               oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke                                                         
                                      gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke                                              
                                      pénzügyi bizottság elnöke                                 
      ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: dr. László Borbála – szervezési és jogi igazgató 
Meghívott: dr. Keresztesi Péter – a Modern Media Group Zrt. vezérigazgatója 
 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2017. 02. 14. 
pénzügyi bizottság                                                                                 2017. 02. 14. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság                                                2017. 02. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                          2017. 02. 14. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Modern Media Group Zrt. ajánlatot – ezzel együtt hirdetési 
keretszerződés-tervezetet – nyújtott be DMJV polgármesteréhez. Az ajánlat szerint a Lokál Extra c. 
hetilapot Dunaújváros területén megjelentetnék, terjesztenék, DMJV Önkormányzata pedig 
hirdetési és egyéb felületet vásárolna.  
 
5. Javaslat médiamegfigyelés szolgáltatás költségvetési fedezetének biztosítására és a 
szolgáltatás megrendeléséről döntés hozatalára 
 

Az előterjesztés a bizottsági ülésen kerül kiosztásra! 
 
Előadó: a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság elnöke 
  a Pénzügyi Bizottság elnöke  
Előkészítő: Dr. László Borbála igazgató 
                       Szabó Ádám ügyintéző  
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 2017. 02. 14. 
Pénzügyi Bizottság 2017. 02. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatát érintő 
médiamegfigyelés szolgáltatás 2017. évtől történő megrendelésére, valamint a 2017. évi 



költségvetésben a kiadások fedezetének biztosítására irányul az előterjesztés. 
 
6. Javaslat Dunaújváros területén öt helyszínen parkolók tervezésére 
 
Előadó: a városüzemeltetési, környezetvédelmi és 

 turisztikai bizottság elnöke  
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 

Sasvári Melinda ügyintéző 
Meghívott:      Mádai Balázs elnök – ügyvezető - DVG Zrt.  
Véleményező bizottságok: 
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság                                  2017. 02. 14. 
pénzügyi bizottság                                                                  2017. 02. 14. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság          2017. 02. 14.                          
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság          2017. 02. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros területén öt helyszínen parkolók tervezésére 
beérkezett árajánlat ismertetése és megtárgyalása. 
 
7. Javaslat Dunaújváros vízellátását biztosító új csápos kút engedélyes tervének 
elkészítésére és az engedélyezési eljárás lefolytatására vonatkozó ajánlatok bekérésére 
 
Előadó: Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője 
Előkészítő: Szedresi Csaba ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2017. 02. 14. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 02. 14. 
pénzügyi bizottság 2017. 02. 14.  
A napirendi pont rövid tartalma: Jelen előterjesztés Dunaújváros vízellátását biztosító a Szalki 
szigeten létesítendő új csápos kút tervének elkészítésére és az engedélyezési eljárás 
lefolytatására vonatkozó ajánlatok bekérésére tesz javaslatot. 
 
8. Javaslat a „Parázs Varázs”  városi rendezvény területén menekülő útvonal kiépítésere 
 
Előadó: városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
Előkészítő: Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 

Szedresi Csaba ügyintéző  
Meghívott:                 Mádai Balázs - DVG Zrt. elnök-vezérigazgató   
Véleményező bizottságok: 
városüzemeltetési, környezetvédelmi  és turisztikai bizottság 2017. 02. 14. 
gazdasági bizottság   2017. 02. 14  
pénzügyi bizottságok   2017. 02. 14.  
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. 02. 14.  
A napirendi pont rövid tartalma: Jelen előterjesztés a „Parázs Varázs” városi rendezvény 
helyszínén található vízelvezető árok lefedésére tesz javaslatot, annak érdekében, hogy a 
rendezvény résztvevői számára a megfelelő menekülő útvonal biztosítható legyen. 
 
9. Javaslat „Irodatechnikai berendezések, valamint kapcsolódó informatikai rendszerek 
bérlése teljes körű üzemeltetési szolgáltatással” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi 
felhívás és közbeszerzési dokumentumok elfogadására, az eljárás megindítására 
 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke  



 az önkormányzat bírálóbizottsága elnöke  
Előkészítő: Markóth Béla osztályvezető 
 Dzsupin Andrea közbeszerzési ügyintéző 
 Somfainé Petőfalvi Anita közbeszerzési ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.02.14. 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.02.14. 
Pénzügyi bizottság 2017.02.14. 
Önkormányzat bíráló bizottsága 2017.02.14. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Közgyűlése az 50/2017. (I.19.) határozatában 
döntött arról, hogy az irodatechnikai berendezések, valamint informatikai berendezések bérlése 
teljes körű üzemeltetési szolgáltatása tárgyban közbeszerzési eljárás lefolytatásával választja ki a 
szolgáltatót. Az előterjesztés az eljárás ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentáció 
elfogadására irányul. 
 
10. Javaslat a TOP-6.1.4-16  Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés c. pályázaton való indulásra  
 
Előadó:        Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság Elnöke 
 Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság Elnöke 
 Pénzügyi Bizottság Elnöke 
 Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság Elnöke 
Előkészítő:  Szabó Imre, Városfejlesztési Igazgató 
Meghívott:   Mádai Balázs Gábor ügyvezető igazgató 

   Vasmű u. 41. Irodaház Kft 
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.02.14. 
Városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság  2017.02.14 
Pénzügyi bizottság 2017.02.14. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.02.14. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Javaslat a TOP-6.1.4-16  Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés c. 
pályázaton való indulásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának 
megfelelően, valamint konzorciumi megállapodás kötésére a támogatási kérelem benyújtása 
érdekében.  
 
11. Javaslat a TOP-6.6.1-16 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése c. 
pályázaton való indulásra  
 
Előadó:        Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság Elnöke 
 Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság Elnöke 
 Pénzügyi Bizottság Elnöke 
 Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság Elnöke 
 Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság Elnöke 
Előkészítő:  Szabó Imre, Városfejlesztési Igazgató 
                    Halmai Nóra ügyintéző 
Meghívott:   Mádai Balázs Gábor ügyvezető igazgató 

   Vasmű u. 41. Irodaház Kft 
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.02.14. 
Városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság  2017.02.14 
Pénzügyi bizottság 2017.02.14. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.02.14. 
Szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2017.02.14. 



A napirendi pont rövid tartalma:  
Javaslat a TOP-6.6.1-16 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése c. pályázaton való 
indulásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának megfelelően, valamint 
konzorciumi megállapodás kötésére a támogatási kérelem benyújtása érdekében.  
 
12. Javaslat a Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum működési költségeinek 
elfogadására 
Előadó:      a Gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 a Pénzügyi bizottság elnöke 
Előkészítő:    Szabó Imre - Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető 
                           Kárgli Rita - településrendezési ügyintéző 
Meghívott:    - 
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság     2017. 02. 14. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2017. 02. 14. 
Pénzügyi bizottság         2017. 02. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Fejér Megyei Önkormányzat, Székesfehérvár MJV 
Önkormányzata és Dunaújváros MJV Önkormányzata 2012-ben együttműködési megállapodást 
kötött a Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum működtetéséről. Jelen előterjesztés az 
2017. évi működési költségek biztosításáról szól. 
 
13. Javaslat a Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésének és az ezzel kapcsolatos 
településrendezési eszközök módosításának elindítására 
Előadó:      a Gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 a Pénzügyi bizottság elnöke 
 az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
 a Városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
Előkészítő:    Szabó Imre – Városfejlesztési Igazgató 
                       Kárgli Rita - településrendezési ügyintéző 
Meghívott:    - 
Véleményező bizottságok: 
a Gazdasági és területfejlesztési bizottság      2017. 02. 14. 
az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2017. 02. 14. 
a Pénzügyi bizottság elnöke       2017. 02. 14. 
az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság    2017. 02. 14. 
a Városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság   2017. 02. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: A településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 2016. 
december 30-tól hatályos rendelkezései szerint minden önkormányzatnak 2017. december 31-ig el 
kell készíteni egy új településképi rendeletet, amely minden településképpel kapcsolatos 
szabályozást tartalmaz, emiatt a hatályos helyi építési szabályzatot módosítani kell. A 
településképi rendeletet a Településképi Arculati Kézikönyv alapján kell elkészíteni. A tervek 
elkészítéséhez szükséges költség nem lett betervezve a 2017. évi költségvetésbe. 
 
14. Javaslat a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16  „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP 
rendszer országos kiterjesztéséhez” című pályázaton való részvételre 
 
Előadó: pénzügyi bizottság 
 gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
Előkészítő: Szabó Imre városfejlesztési igazgató 
 Borka Ildikó pályázati koordinációs ügyintéző 



Meghívott: - 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság  2017.02.14. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság  2017.02.14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2017.02.14 
A napirendi pont rövid tartalma: A Kormány célul tűzte ki az egységesített önkormányzati 
elektronikus ügyviteli megoldások bevezetését országos szinten az ASP (alkalmazás szolgáltatási 
modell) technológia lehetőségeivel. A 10 e feletti lakosságszámú települések 2017-2018-ban 
kötelesek csatlakozni a központhoz. A fenti felhívás keretében a 257/2016. (VIII. 31.) Korm. 
rendelet alapján a csatlakozás során felmerülő egyes feladatok költségeire támogatás igényelhető 
utófinanszírozásos formában. Az előterjesztés tárgya a pályázaton való részvétel, valamint a 
előfinanszírozási/járulékos költségek fedezetének biztosítása. 
 
15. Javaslat a Dunaújvárosi Tornacsarnokban üzemelő fűtőventilátor javításával kapcsolatos 
döntések meghozatalára 
 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
      az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
      az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
      a pénzügyi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető  
             Serfőző Anikó ügyintéző 
Meghívott:   Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság                                    2017.02.14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                                  2017.02.14. 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság      2017.02.14. 
pénzügyi bizottság     2017.02.14. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az önkormányzat és az UNISZOL-Létesítménygazdákodási Zrt, 
között közbeszerzési eljárást követően üzemeltetési szerződés jött létre 2012. augusztus 01-én a 
dunaújvárosi sportingatlanok üzemeltetésére. A szerződés tartalmazza, hogy Üzemeltetőt az átvett 
ingóságok tekintetében állagmegóvási/pótlási kicserélési kötelezettség terheli. A Társaság levélben 
tájékoztat a Tornacsarnokban üzemelő egyik fűtőventilátor meghibásodásáról, és árajánlatot nyújtott be 
a felújítási munkálatok vonatkozásában. 
 
16. Javaslat a Pentelei Waldorf Iskola és a Pentelei Molnár János Mentálhigiénés Általános 
Iskola és Szakképző Iskola fűtését ellátó kazán javítási munkáira forrás biztosítására 
 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
 Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző 
Meghívott: Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt.  
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság                                2017.02.14. 
Pénzügyi bizottság                                                                  2017.02.14. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Magyar út 49. szám alatt található Iskolák fűtését biztosító 
kazán javítási munkáira a DVG Zrt. ajánlata bruttó 574.205,-Ft. 
 
17. Javaslat a Dunaújváros Utánpótlás Sportjáért Alapítvánnyal kötött támogatási szerződés 
módosítására 
 
Előadó: gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 pénzügyi bizottság elnöke 
 oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke 



 ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Kemenczei Anett ügyintéző 
Meghívott: Makádi Andrea elnök (2400 Dunaújváros, Eszperantó út 4.)                                
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság      2017.02.14. 
pénzügyi bizottság         2017.02.14. 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság     2017.02.14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                                                       2017.02.14. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújváros Utánpótlás Sportjáért Alapítvány elnöke azzal a 
kéréssel fordult Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteréhez, hogy Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Közgyűlése 342/2016. (V.19.) határozata alapján az alapítvánnyal kötött támogatási 
szerződés módosítását kérje. 
 
18. Javaslat az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft. 2015. évi és 2014. évi beszámolója 
tárgyalására, a társaságnál könyvvizsgáló és felügyelőbizottsági tagok jelölésére és jegyezett 
tőke-saját tőke arányának helyreállítása 
 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
  a pénzügyi bizottság elnöke  
Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
  Dr. Kaja Edit ügyintéző 
Meghívott: Busi Éva ügyvezető, Energo-Hőterm Kft.  
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság                                 2017.02.14. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                      2017.02.14. 
Pénzügyi bizottság                                                                   2017.02.14.  
A napirendi pont rövid tartalma: Az Energo-Hőterm Kft. 2017. március 3. napjára taggyűlést 
hívott össze. A napirendi pontokhoz kapcsolódó írásos tájékoztató anyagokat megküldték az 
önkormányzat, mint résztulajdonos részére. A tájékoztató szerint az alábbi napirendi pontok 
kerülnek megtárgyalásra: a Kft. 2015. évi és 2014. évi beszámolójának elfogadása, könyvvizsgáló 
és felügyelőbizottsági tagok megválasztása. 
 
19. Javaslat az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. 2015. évi és 2014. évi beszámolója 
tárgyalására, a társaságnál könyvvizsgáló és felügyelőbizottsági tagok jelölésére és jegyezett 
tőke-saját tőke arányának helyreállítása 
 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
  a pénzügyi bizottság elnöke  
Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
  Dr. Kaja Edit ügyintéző 
Meghívott: Kozik Árpád ügyvezető, Energo-Viterm Kft.  
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság                                 2017.02.14. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                    2017.02.14. 
Pénzügyi bizottság                                                                  2017.02.14.  
A napirendi pont rövid tartalma: Az Energo-Viterm Kft. 2017. március 3. napjára taggyűlést hívott 
össze. A napirendi pontokhoz kapcsolódó írásos tájékoztató anyagokat megküldték az 
önkormányzat, mint résztulajdonos részére. A tájékoztató szerint az alábbi napirendi pontok 
kerülnek megtárgyalása:  a Kft. 2015. évi és 2014. évi beszámolójának elfogadása, könyvvizsgáló 
és felügyelőbizottsági tagok megválasztása. 
 
20. Javaslat a DVCSH Kft. 2015. évi éves beszámolójának megismerésére 
 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 



 a pénzügyi bizottság elnöke  
Előkészítő: Benkovics Kornélia gazdasági igazgató 
 Engyel László ügyintéző 
Meghívott: Göblyös Béla ügyvezető igazgató, DVCSH Kft.  
 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 02. 14.  
pénzügyi bizottság 2017. 02. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: A DVG Zrt megküldte a DVCSH Kft. 2015. évi éves 
beszámolóját Dunaújváros MJV Önkormányzata, mint közvetett tulajdonos részére megismerés 
céljából.  
 
21. Javaslat a Dunaújváros MJV Önkormányzata vagyon- és felelősségbiztosításával 
kapcsolatosan, az Euro-Sales Kft. javaslata alapján történő, vagyonelemek értékének pótlási 
értékre emelésére és vagyonbiztosítási szerződés módosításának elfogadására, biztosítási 
ajánlatok bekérésére 
 
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:  Bunya László ügyvezető, Euro-Sales Kft. 
 
Véleményező bizottságok: 
a gazdasági és területfejlesztési bizottság                2017. 02. 14. 
a pénzügyi bizottság                                                  2017. 02. 14. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi  bizottság                  2017. 02. 14. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Közgyűlése az 575/2016. (IX.22.) 
határozatában döntött arról, hogy az Euro-Sales Kft. által bekért biztosítási ajánlatok közül az Uniqa 
biztosító ajánlatát fogadja el a 2016. október és 2017. szeptember 30. közötti időszakra 
vonatkozóan, a biztosítási díj 5.933.484,- Ft/év lett. Az Euro-Sales Kft. javaslatot tett az ingatlanok 
értékének újrapótlási értékre emelésére tekintettel arra, hogy könyv szerinti értéken vannak jelenleg 
biztosítva. 
 
 
 
Dunaújváros, 2017. február 10. 
 
 
 
                      Pintér Attila s.k.                 
  
                    pénzügyi bizottság elnöke  
                                                                       
 


