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M E G H Í V Ó  
 

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

2017. 04. 19. (szerda) 
15:00 órai kezdettel 

rendkívüli együttes nyílt ülést tart, melyre meghívom 
 

 
Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 1. Földszinti díszterem 
 
Az 1- 18. napirendi pontokat, a Pénzügyi Bizottság, valamint a Gazdasági és 
Területfejlesztési Bizottság együttesen tárgyalja! 

 
Közös nyílt napirendek: 
 
 
1. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének 
végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására 
 
Előadó: Cserna Gábor polgármester 
Előkészítő: Dudás Pálné költségvetési és pénzügyi osztályvezető 
 Erdei Sándorné számviteli vezető ügyintéző 
Meghívott: Bata János könyvvizsgáló 
 Haraszti Julianna KIÉT elnök  
 Ságiné Schilling Judit szakszervezeti titkár  
 
Véleményező bizottságok: 
Pénzügyi bizottság  2017. 04. 19. 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 04. 19. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. 04. 19. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2016. évi 
költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet-tervezete a hatályos jogszabályok szerint 
előkészítésre került. Szükséges a közgyűlés által a rendelet elfogadása, melyhez a könyvvizsgáló 
véleményét csatoltuk.  
 
2. Javaslat önkormányzati bérlakásból kiköltözött jogcím nélküli lakáshasználóvá vált volt 
bérlők közüzemi díjtartozásának tulajdonosi helytállására a DVCSH Kft. Felé. 
 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Moravecz Attila  osztályvezető 
 Tóthné Láng Irén ügyintéző 
Meghívott:    --- 



 
Véleményező bizottságok: 
a pénzügyi bizottság        2017. április 18. 
a gazdasági és területfejlesztési bizottság     2017. április 19. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2017. április 19. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Kettő megüresedett önkormányzati  tulajdonú bérlakást a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 
felújított, azonban a lakások további hasznosítása nem lehetséges mindaddig, amíg a korábbi 
bérlők közüzemi díj tartozását az önkormányzat mint tulajdonos nem rendezi a DVCSH Kft. felé. A 
melegvíz szolgáltatás biztosítását a DVCSH Kft. ehhez a feltételhez köti a tulajdonos sortartó 
kezességére hivatkozva.  
 
3. Javaslat a DUDIK Fesztivál támogatására és megbízási szerződés megkötésére a  
Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft-vel 
 
Előadók: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
Előkészítő: dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató 
 Bokor Zsuzsanna kulturális ügyintéző 
Meghívott:                    Mészáros Virág kancellár és dr. habil András István rektor, Dunaújvárosi 
 Egyetem 
 Mórocz Erika, ügyvezető  Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 
 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság                                    2017.04.19. 
pénzügyi bizottság        2017.04.19. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság     2017.04.19. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2017.04.19. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Az Egyetem az önkormányzat 5.500 E Ft-os támogatását kéri a 
DUDIK Fesztivál megrendezése érdekében. A költségvetési rendelet 5.000 E Ft-ot tartalmaz a 
célra. A pénzügyi bonyolítás, engedélyek beszerzése stb. a csatolt együttműködési tervezet 
alapján a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. feladata lesz. 
 
4. Javaslat a dunaújvárosi illetékességű polgárőr szervezetek 2017. évi támogatására 
 
Előadó: a jogi és szervezési igazgató 
Előkészítő: Dr. László Borbála igazgató 
 Szabó Ádám ügyintéző 
Meghívott: Tóth Csaba elnök, Dupent Polgárőr Egyesület 
 Peczen Antal elnök, Pannon Polgárőrség 
 Szloboda György elnök, Dunaújvárosi Táborállási Polgárőrség 
 Hegedüs László elnök, Dunaújvárosi Városvédő Polgárőrség 
 
Véleményező bizottságok: 
Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 2017. 04. 19. 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 2017. 04. 19. 
Pénzügyi Bizottság 2017. 04. 19. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A Dunaújvárosi Táborállási Polgárőrség, valamint a Pannon Polgárőrség – az előző évekhez 
hasonlóan – működési támogatást kért Önkormányzatunktól az idei évre. Ezt követően a másik két 
szervezet is nyilatkozott támogatási igényükről. Dunaújváros MJV Önkormányzatának 2017. évi 
költségvetésében külön soron szerepel a polgárőrségek működési támogatása. 



5. Javaslat a Dunaújvárosi Hírlap ballagási mellékleteinek – Vén Diák és Vén Diák Junior – 
megrendelésére 
 
Előadó: a jogi és szervezési igazgató 
Előkészítő: Dr. László Borbála igazgató 
 Szabó Ádám ügyintéző 
Meghívott: Várkonyi Zsolt lapigazgató főszerkesztő 
 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 04. 19. 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2017. 04. 19. 
pénzügyi bizottság 2017. 04. 19. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A Dunaújvárosi Hírlap nevében Várkonyi Zsolt lapigazgató főszerkesztő azzal a kéréssel fordult 
Polgármester Úrhoz, hogy az idei évben is támogassuk a folyóirat ballagási mellékleteinek 
megjelentetését. A „Vén Diák” és a „Vén Diák Junior” c. kiadványok kiadására a fedezet (br. 
635.000 Ft) Önkormányzatunk 2017. évi költségvetésében tervezésre került.  
 
6. Javaslat közgyűlési képviselő részére informatikai eszköz beszerzésére irányuló 
eljárásban beérkezett ajánlatok értékelésére 
 
Előadó: a közgyűlési és informatikai osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Petánszki Lajos osztályvezető 
 Gyenge Lajos vezető informatikus  
Meghívott: - 
 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 04. 19. 
pénzügyi bizottság 2017. 04. 19. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a 276/2017. (IV.05.) PM határozat alapján a 
képviselői laptop beszerzésre beérkezett árajánlatok értékelésére irányul.  
 
7.  Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának elindítására a 
381/1 hrsz.-ú   ingatlanon 
 
Előadó:      a Gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 a Pénzügyi bizottság elnöke  
Előkészítő:   Szabó Imre – Városfejlesztési Igazgató 
                       Kárgli Rita - településrendezési ügyintéző 
Meghívott:   Urbán László Imre, Momert Zrt. vezérigazgató 
       2400 Dunaújváros, Papírgyári út 12-14. 
 
Véleményező bizottságok: 
a Gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke    2017.04.19. 
a Pénzügyi bizottság elnöke       2017.04.19. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A MOMERT Zrt. kérte, hogy a 381/1 hrsz.-ú ingatlana a jelenlegei kereskedelmi, szolgáltató 
övezetből kerüljön ipari övezetbe. 
 
 
 
 
 
 



8. Javaslat a Modern Városok Program keretében az „Intercisa Múzeum” elnevezésű állami 
beruházás előkészítésével kapcsolatos tanulmányok elkészítésével kapcsolatos döntések 
meghozatalára 
 
Előadó:      a Gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 a Pénzügyi bizottság elnöke 
 az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke 
Előkészítő:         Szabó Imre – Városfejlesztési Igazgató 
                             Kárgli Rita - településrendezési ügyintéző 
Meghívott:         - 
 
Véleményező bizottságok: 
a Gazdasági és területfejlesztési bizottság      2017.04.19. 
a Pénzügyi bizottság         2017.04.19. 
az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság     2017.04.19. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Magyarország Kormánya az 1394/2016. (VII.21.) Korm. határozatával döntött az Intercisa Múzeum 
áthelyezéséről. 2016. 2. felében Dunaújváros MJV Önkormányzata létrehozta a Vasmű u. 41. 
Irodaház Kft. projektirodát a TOP és a Modern Városok Programban szereplő projektek 
lebonyolítására. A támogatói okiratot még nem kaptuk meg, ezért beruházás megalapozásához 
szükséges tanulmányok elkészítéséhez szükséges az előzetesen a költségek biztosítása.  
 
9. Javaslat a TOP-6.2.1-15 Makk Marci megújul c. projekt forrás kiegészítésére 
 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

Előkészítő: Szabó Imre igazgató 
Meghívott: - 
 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.04.19. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2017.04.19. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.04.19. 
pénzügyi bizottság 2017.04.19. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Javaslat a TOP-6.2.1-15-DU1-2016-00001 „Makk Marci megújul” c., megvalósítás alatt álló projekt 
forrás kiegészítésére a tervezett beruházás kivitelezési költségeinek fedezetére 
 
10. Javaslat SECAP készítésére a TOP-6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése c. pályázatok megvalósítása érdekében 
 
Előadó: Szabó Imre igazgató 
Előkészítő: Szabó Imre igazgató 
 Halmai Nóra ügyintéző 
Meghívott: - 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2017.04.19. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.04.19. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2017.04.19. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.04.19 
 
 



A napirendi pont rövid tartalma:  
A TOP-6.5.1 prioritási soron benyújtott, megvalósítás alatt álló négy önkormányzati projekt 
megvalósításának a pályázati felhívás alapján feltétele, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Fenntartható Energia- és Klímaakciótervvel (ún. SECAP) rendelkezzen. A SECAP 
elkészítésére ajánlati felhívás kiírását javasoljuk. 
 
11. Javaslat a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 4/2013. (I.25.) önkormányzati 
rendelet módosítására 
 

Az előterjesztés kedden 16 óráig kerül a bizottsági fakkokba! 
 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 

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

Előkészítő: Somfai Tamás ügyintéző 
 Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
Meghívott: Palkovics Katalin, a Dunaújvárosi Kegyelet Bt. ügyvezetője 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2017. 04. 19. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 04. 19. 
városüzemeltetési, környzetvédelmi és turisztikai bizottság 2017. 04. 19. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. 04. 19. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A rendelet módosítása elsősorban egyes díjtételek változása 
miatt vált szükségessé. 
 
12. Javaslat a Dunaújváros, Petőfi ligeti játszótér területén új egyedi játékeszköz 
telepítésére 
 
Előadó:  Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály osztályvezető 
Előkészítő:  Tóth Andrea ügyintéző 
Meghívott:  Mádai Balázs DVG Zrt. elnök-vezérigazgató 
  
Véleményező bizottságok: 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság       2017.04.19. 
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság,          2017.04.19. 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság   2017.04.19. 
Pénzügyi Bizottság             2017.04.19. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Petőfi ligeti játszótér a belváros legforgalmasabb játszótere. 
Múlt évben elkezdtük a játszótér fejlesztésére irányuló munkálatokat a régi veszélyes eszközök 
elbontásával, melyek helyére egyedi tervezésű homokozós mászóvárat telepítenénk.  
 
13. Javaslat a sportszervezetek pályázati úton történő támogatására – 2017. évre 
 
Előadó: vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő: dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Kemenczei Anett ügyintéző 
Meghívott: - 
 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság      2017.04.19. 
pénzügyi bizottság         2017.04.19.                            
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság         2017.04.19. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2017.04.19. 



A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Polgármestere 990/2016. (XII.08.) PM 
határozata alapján pályázatot hirdetett a sportszervezeteket, sportvállalkozások támogatására 
elkülönített összeg elnyerésére, illetve célirányos felhasználására. A pályázatokat 2017. március 
31-ig kellett benyújtani a Vagyonkezelési Osztályra a 2017. évi támogatásokra vonatkozóan. A 
sportpályázatra 49 pályázat érkezett (ebből 5 alapítvány) összesen 228.277.090,- Ft összegben. 
Az alapítványi kérelmekről közgyűlés dönt majd, a többiről polgármesteri határozattal születik 
döntés. A pályázatok elbírálása a beadási határidő lejártát követő 30 napon belül történik. 
 
14. Javaslat a sportpályázatra érkezett alapítványi kérelmek elbírálására - 2017. évre  
 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő: dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Kemenczei Anett ügyintéző 
Meghívott: - 
 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság     2017.04.19. 
pénzügyi bizottság  2017.04.19. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság  2017.04.19. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2017.04.19. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Polgármestere 990/2016. (XII.08.) PM 
határozata alapján pályázatot hirdetett a sportszervezeteket, sportvállalkozások támogatására 
elkülönített összeg elnyerésére, illetve célirányos felhasználására. A pályázatokat 2017. március 
31-ig kellett benyújtani a Vagyonkezelési Osztályra a 2017. évi támogatásokra vonatkozóan. A 
sportpályázatra alapítványi kérelmek is érkeztek, melyekről a 2011. évi Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 42.§ (4) pontja értelmében a közgyűlés dönt. 
 
15. Javaslat a a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség és a Dunai Ökölvívó Sportegyesület 
sportpályázatának elbírálására 
 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő: dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Kemenczei Anett ügyintéző 
Meghívott: - 
 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság     2017.04.19. 
pénzügyi bizottság  2017.04.19. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság  2017.04.19. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2017.04.19. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Polgármestere 990/2016. (XII.08.) PM 
határozata alapján pályázatot hirdetett a sportszervezeteket, sportvállalkozások támogatására 
elkülönített összeg elnyerésére, illetve célirányos felhasználására. A pályázatokat 2017. március 
31-ig kellett benyújtani a Vagyonkezelési Osztályra a 2017. évi támogatásokra vonatkozóan. A 
Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség és a Dunai Ökölvívó Sportegyesület által benyújtott 
támogatási kérelem meghaladta a 8 M Ft-ot, így annak odaítéléséről közgyűlési döntés szükséges. 
 
 
 



16. Javaslat a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. által benyújtott, a közfeladat 
ellátáshoz kapcsolódó ellentételezés-felhasználás megtárgyalására 
 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
 az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző 
Meghívott: Mórocz Erika ügyvezető, Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nkft. 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2017.04.19. 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság                    2017.04.19. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.04.19. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.04.19. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Javaslat a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. által 
benyújtott, a közfeladat ellátáshoz kapcsolódó ellentételezés-felhasználás megtárgyalására. 
 
 
17. Javaslat a Magyar Motorcsónak Szövetség támogatási kérelmével kapcsolatosan 
 
Előadó: vagyonkezelési osztályvezető 
 
Előkészítő: dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Kemenczei Anett ügyintéző 
 
Meghívott: Dr. Sándor Péter elnök (2400 Dunaújváros, Építők útja 2.) 
 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság     2017.04.19. 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság 2017.04.19. 
pénzügyi bizottság 2017.04.19. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.04.19. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A  Magyar Motorcsónak Szövetség elnöke azzal a kérelemmel 
fordult Polgármester Úrhoz, hogy a Jövő Bajnokai Gyermek- és Ifjúsági Világ- és Európa 
Bajnokság Dunaújvárosban való megrendezéséhez 5.000.000,- Ft vissza nem térítendő 
támogatást biztosítson. 
 
 
18. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 192/2017. (III.16.) határozata 2. 
pontja módosítására 
  
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Engyel László ügyintéző 
Meghívott: Suralik András forgalmi igazgató, KNYKK Zrt. 
 Erős István Fejér megyei személyszállítási üzletágvezető-helyettes 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2017. 04. 19. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 04. 19. 
 
 



A napirendi pont rövid tartalma:  
A KNYKK Zrt. megküldte Dunaújváros MJV Önkormányzata részére a 2016. évi elszámolását, 
melyet Dunaújváros MJV Közgyűlése a 192/2017. (III.16.) határozatával elfogadott azzal, hogy a 
társasági általános költségeket és a pénzügyi műveletek eredményét nem kívánja viselni, illetve a 
határozat 2. pontjában az előlegkérőt nem fogadta be annak okán, mert nem volt megítélhető, hogy 
tartalmazza-e a  társasági általános költségeket és a pénzügyi műveletek eredményét. A KNYKK Zrt. 
Jelen kérelmével tájékoztatja Dunaújváros MJV Önkormányzatát, hogy az előbbieket nem 
tartalmazza az előlegkérő, ennek okán szükséges a határozat módosítása. 
 
 
 
Dunaújváros, 2017. április 13. 
 
 
                      Pintér Attila s.k.                 
  
                    pénzügyi bizottság elnöke  
 


