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M E G H Í V Ó  
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
Pénzügyi Bizottság 

2017. 05. 09. (kedd) 
16:00 órai kezdettel 

soros nyílt ülést tart, melyre meghívom 
 

 
Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 1. Földszinti díszterem 
 
Nyílt napirendek: 
 
1. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. I-III. havi pénzügyi terve 
teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására 
 
Előadó: Cserna Gábor polgármester 
Előkészítő: Dudás Pálné költségvetési és pénzügyi osztályvezető 
 Erdei Sándorné számviteli vezető ügyintéző 
Meghívott: -  
 
Véleményező bizottságok: 
Pénzügyi bizottság  2017. 05. 09. 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 05. 10. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi 
költségvetésének I-III. havi pénzügyi teljesítéséről, szöveges indoklással és számszaki 
melléklettel.  
 
2. Javaslat az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint a 
lebonyolításáért fizetendő szolgáltatási díjak mértékéről. 
 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Moravecz Attila osztályvezető 
 Kozma Miklósné ügyintéző 
Meghívott:    --- 
Véleményező bizottságok: 
 a pénzügyi bizottság     2017. május 09. 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság  2017. május 10. 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2017. május 10. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: 
Az anyakönyvi események (házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítés) 
engedélyezését illetve megtartásának feltételeit a 28/2011. (VI. 24.) önkormányzati rendelet 
szabályozta. Az anyakönyvi jogszabályok változása szükségessé tette a rendelet aktualizálását 



illetve a közel 6 éves díjtételek minimális szintű emelését. 
 
3. Javaslat a Dunaújváros, Tavasz utcai játszótér területén kis csúszda 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. 05. 10. 
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság,         2017. 05. 10. 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság  2017. 05. 10. 
Pénzügyi Bizottság            2017. 05. 09. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a Béke városrész Tavasz utcai játszótér 
területén egy darab kis tető nélküli csúszda telepítésére tesz javaslatot a DVG Zrt. által küldött 
árajánlat alapján.  
 
4. Javaslat Dunaújváros, Papírgyári út és a részét képező kisapostagi 061 hrsz.-ú ingatlan 
üzemeltetésére és fenntartására megkötendő megállapodásra. 
 
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:      Hajnal János megyei osztályvezető Magyar Közút NZrt.  
 Nagy Attila polgármester Kisapostag Község Önkormányzat  
  
Véleményező bizottságok: 
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2017. 05. 10. 
pénzügyi bizottság   2017. 05. 09. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 05. 10. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. 05. 10. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros, Papírgyári út és a részét képező kisapostagi 061 
hrsz.-ú ingatlan üzemeltetésére és fenntartására megkötendő megállapodás megtárgyalása. 
 
5. Javaslat „Jedlik Ányos Terv” pályázat végrehajtására és a vállalkozási 
szerződéstervezetre. 
 
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:      Ungár János ügyvezető, Emobility Solutions Kft. 
  
Véleményező bizottságok: 
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2017. 05. 10. 
pénzügyi bizottság   2017. 05. 09. 



gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 05. 10. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. 05. 10. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Javaslat „Jedlik Ányos Terv” pályázat végrehajtására és a 
vállalkozási szerződéstervezet megtárgyalására. 
 
6. Javaslat a dunaújvárosi magas partvédelmi rendszer üzemeltetésére vonatkozó              
(2017. január – május hónap) megállapodás 1.sz. módosítására 
 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 

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

Előkészítő: Markóth Béla osztályvezető 
 Somfai Tamás ügyintéző 
Meghívott: Tóth Ferenc Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2017.05. 09. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.05. 10. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2017.05. 10. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.05. 10. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: 
A Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat igazgatója kezdeményezte az üzemeltetési megállapodás 
88.900.- Ft-tal történő módosítását az időközben felmerülő előre nem tervezett költségek okán. 
(Ügyvédi költség) 
 
7. Javaslat Dunaújváros Papírgyári úton a vásár tér előtti új kiépítendő zebra és a Tavasz u. 
13-15 mögötti parkoló megvilágításának kivitelezésére 
 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 

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

 
Előkészítő: Markóth Béla igazgató/osztályvezető 
 Farkas Róbert ügyintéző 
Meghívott: - 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2017.05. 09. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.05. 10. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2017.05. 10. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.05. 10. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Jelen előterjesztés a Dunaújváros Papírgyári úton a vásár tér előtti új kiépítendő zebra és a Tavasz 
u. 13-15 mögötti parkoló megvilágításának kivitelezésére tesz javaslatot. meglévő kiviteli tervek 
szerint. 
 
8. Javaslat a Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás megszűnését követő 
2016. évi költségvetési beszámoló elfogadására 
  
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 
          a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Előkészítő:  dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató 



  Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző  
Meghívott: - 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2017. május 9. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. május 10. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás 
Társulási Megállapodásának felmondásáról szóló megállapodás 7.1. pontja szerint: „Felek 
megállapodnak, hogy a Társulás megszűnésének fordulónapjára Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala éves elemi költségvetési beszámolót készít, mely alapján a megszűnő 
társulás vagyona a beszámoló könyvviteli mérlegében szereplő adatok, valamint a mérleget 
alátámasztó leltár alapján a tagönkormányzatok részére – figyelemmel a vagyonfelosztási 
szerződésben foglaltakra – átadásra kerül.” A Költségvetési és Pénzügyi Osztály a 2016. évi 
beszámolót elkészítette. 
 
9. Javaslat a Közművelődési pályázat elbírálására 
 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. László Borbála igazgató 
 Bokor Zsuzsanna, kulturális ügyintéző 
Meghívott: . 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság                 2017. 05. 09. 
pénzügyi bizottság         2017. 05. 09. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság      2017. 05. 10. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A 174/2017. (III. 9.) PM határozattal kiírt 2017. évi 
Közművelődési pályázatra 50 kérelem érkezett, a felosztható összeg 15 M Ft. 13 kérelmet 
alapítvány nyújtott be arról a közgyűlés dönthet, a többi kérelem elbírálásáról polgármesteri 
határozattal születik döntés. 
 
10. Javaslat a Közművelődési pályázatra érkezett alapítványi kérelmek elbírálására 
 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. László Borbála igazgató 
 Bokor Zsuzsanna, kulturális ügyintéző 
Meghívott: . 
 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság      2017. 05. 09. 
pénzügyi bizottság         2017. 05. 09. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság      2017. 05. 10. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A 174/2017. (III. 9.) PM határozattal kiírt 2017. évi 
Közművelődési pályázatra 50 kérelem érkezett, a felosztható összeg 15 M Ft. 13 kérelmet 
alapítvány nyújtott be, ezekről a közgyűlés dönthet. 
 
 
 
 
 
 



11. Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény vezetésére irányuló pályázat 
kiírására 
 
Előadó: Cserna Gábor polgármester 
Előkészítő: dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató 
 Prajdáné Kustán Erzsébet ügyintéző 
Meghívott: – 
 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság   2017. 05. 09. 
pénzügyi bizottság   2017. 05. 09. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2017. 05. 10. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság   2017. 05. 10. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény igazgatói feladatok ellátására meghirdetett 
pályázatot a Közgyűlés a 298/2017. (IV. 21.) határozatával érvénytelennek nyilvánította, ezért 
szükséges a pályázat ismételt kiírása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A. § és 20/B. §-a alapján. 
 
12. Javaslat a Dunaújvárosi Petőfi Sándor Általános Iskola Gárdonyi Géza Általános Iskolai 
Egysége Villejuif Tánciskolai Projekt (2012-2017) támogatására 
 
Előadó: a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. László Borbála jogi, szervezési és intézményigazgatási osztályvezető 
 Péter Kata ügyintéző  
Meghívott: Dobra László – a Gárdonyi Géza Általános Iskola igazgatója 
  
Véleményező bizottságok: 
közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága 2017. 05. 09. 
pénzügyi bizottság  2017. 05. 09. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 05. 10. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. 05. 10. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A Dunaújvárosi Gárdonyis Tanulókért Alapítvány kérelmet nyújtott be a Villejuif-i csereprogrammal 
kapcsolatban. A kérelmezett összeg – 170.000,- forint – a 2017. évi költségvetési rendelet 5. 
melléklet 17. Önkormányzati jogalkotás 3. dologi kiadások előirányzati során rendelkezésre áll. 
 
13. Javaslat a Dunaújváros Utánpótlás Sportjáért Alapítvány támogatására 
 
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      2017.05.10. 
pénzügyi bizottság         2017.05.09. 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság     2017.05.09. 



ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                                                       2017.05.10. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A  Dunaújváros Utánpótlás Sportjáért Alapítvány azzal a 
kérelemmel fordult Polgármester Úrhoz, hogy a 2017. április 11-14. között megrendezett Arany Üst  
nemzetközi korosztályos úszóverseny költségeihez 1.500.000,- Ft vissza nem térítendő 
támogatást biztosítson. 
 
Egyebek 
 
 
Dunaújváros, 2017. május 05. 
 
 
 
                      Pintér Attila s.k.                 
  
                    pénzügyi bizottság elnöke  
                                                                       
 


