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M E G H Í V Ó 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottsága 
2017. március 8-án (szerda) 12,00 órai kezdettel 

nyílt ülés tart, melyre meghívom 
 

Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 1. „A” épület , VII. emeleti tárgyaló 
 
Javasolt napirendek: 
 

1. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 
civil szervezetekkel való kapcsolattartásról, együttműködésről, valamint 
támogatásuk feltételeiről szóló 16/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete 
módosítására 
 
Előadók:   az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke 
    a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
   a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottság elnöke 
   a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
    az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató 

Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság                        2017.03.07. 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság               2017.03.07. 
közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottság                                2017.03.07.   
gazdasági és területfejlesztési bizottság               2017.03.08. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                 2017.03.08. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A hatályos rendelet 7. §-a alapján a pályázati 
felhívások tárgyévi közzétételi alkalmának számát a tárgyévi költségvetés 
elfogadását követően a költségvetés függvényében egyedi közgyűlési döntésben kell 
meghatározni. Az egyedi döntést a Közgyűlés 2017. 02.16-án tárgyalta. A közgyűlési 
tárgyalást megelőző bizottsági ülések során a bizottságok kérték, hogy a rendeletben 
kerüljön rögzítésre, hogy évente egy alkalommal kerül sor a pályázati felhívások 
közzétételére. 
 

2. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármester cafetéria-juttatására 
 
Előadó:    a jegyző 
Előkészítő:    Fülöpné Cserpes Márta létszám és bérgazdálkodási ügyintéző 
Meghívott:    - 
 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság               2017.03.08. 
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A napirendi pont rövid tartalma: Szükséges a polgármester 2017. évi cafetéria-
juttatási keretének megállapítása, valamint a juttatás igénybevételének 
szabályozása. 
 

3. Javaslat vissza nem térítendő támogatási szerződés véleményezésére (2017. 
év első újszülöttje) 
 
Előadó:   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:      Dr. Molnár Attila aljegyző 
Meghívott:       - 
 
Véleményező bizottságok: 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                      2017.03.08 
 
A napirendi pont rövid tartalma:Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlésének 22/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete szabályozza az év első 
újszülöttjének támogatását. Az önkormányzat - a pénzbeli támogatást - a rendelet 3. 
§ d) pontja szerint vissza nem térítendő támogatásként nyújtja, melyről a támogatási 
szerződés tervezetét az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottságnak kell 
véleményeznie.    
 

4. Javaslat a rászoruló dunaújvárosi gyermekek 2017. évi szünidei étkeztetésének 
biztosítására 
 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Dr. Molnár Attila aljegyző, Dr. Nyikomné Gévay Katalin vezető 

ügyintéző  
Meghívott:       Farkasné Vörös Magdolna a GESZ igazgatója 
 
Véleményező bizottságok: 
Szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság                 2017.03.07. 
Pénzügyi bizottság       2017.03.07. 
Gazdasági és területfejlesztése bizottság       2017.03.08. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                2017.03.08.
          
A napirendi pont rövid tartalma:A gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosulásával a tavalyi év óta a 
települési önkormányzatok kötelesek gondoskodni a hátrányos helyzetű, illetve a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek szünidei gyermekétkeztetésének megszervezéséről, 
amennyiben azt a szülő, vagy más törvényes képviselő igényli. A jogszabály 
lehetőséget ad arra, hogy az önkormányzat saját költségvetése terhére más 
rászoruló gyermekek számára is lehetővé tegye a szünidei gyermekétkeztetés 
igénybevételét. Az előterjesztés az ingyenes szünidei étkeztetésbe bevonható 
gyermekek körére tesz javaslatot.  
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5. Javaslat a TOP-6.8.2-15 DUNA-MUNKA-TOP projekt lebonyolítása érdekében 
kötött vállalkozási szerződés módosítására 
 
Előadó:  Szabó Imre, Városfejlesztési Igazgató  
Előkészítő:  Szabó Imre, Városfejlesztési Igazgató  
  Halmai Nóra pályázati koordinációs ügyintéző 
Meghívott:  
 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2017.03.08. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:A megvalósítás alatt álló projekt elszámolásához 
szükség van a projekt lebonyolítása érdekében megkötött vállalkozási szerződés 
módosítására, ugyanis a szerződésben Vállalkozóként érintett Prudenta Vita 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ÁFA-körös státusza jogszabályi változások 
okán megváltozott. 
 

6. Javaslat árajánlatkérések bekérésére a DUNA-MUNKA-TOP projektben 
megvalósítandó állásbörze lebonyolítása érdekében  
 
Előadó:  Szabó Imre városfejlesztési igazgató  
Előkészítő:  Szabó Imre városfejlesztési igazgató 
  Halmai Nóra ügyintéző 
Meghívott:  
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság   2017.03.07. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság   2017.03.08. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság   2017.03.08. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2017.03.08. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:Á DUNA-MUNKA-TOP projektben vállalt 
tevékenység 2017. áprilisában állásbörze szervezése, mely lebonyolítása érdekében 
árajánlatok bekérésére van szükség a legkedvezőbb ajánlatot nyújtó gazdasági 
szereplő kiválasztása érdekében.  
 

7. Javaslat a TOP-6.6.2-15 projekt vonatkozásában az Útkeresés Segítő Szolgálat 
műszaki dokumentációjának elkészítése tárgyban kötött vállalkozási szerződés 
módosítására 
 
Előadó:  Szabó Imre, Városfejlesztési Igazgató  
Előkészítő:  Szabó Imre, Városfejlesztési Igazgató  
  Halmai Nóra pályázati koordinációs ügyintéző 
Meghívott:  
 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2017.03.08. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:Javaslat a 6.6.2-15 Szociális alapszolgáltatások 
infrastruktúrájának fejlesztése c. projekt elemeként az Útkeresés Segítő 
Szolgálat műszaki dokumentációjának elkészítése tárgyban kötött vállalkozási 
szerződés módosítására 
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8. Javaslat a 2015. évi Közművelődési Érdekeltségnövelő pályázat kapcsán az 
MMK Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kötött haszonkölcsön-szerződés 
módosítására 

 
Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke 
  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

Előkészítő:  Szabó Imre városfejlesztési igazgató 
  Borka Ildikó pályázati koordinációs ügyintéző 
Meghívott:  Kováts Rózsa ügyvezető igazgató, MMK Közhasznú Nonprofit 

Kft. (Dunaújváros,  Apáczai Cs. János u. 11., 
kovats.rozsa@gmail.com) 

 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság     2017.03.07. 
pénzügyi bizottság   2017.03.07. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2017.03.08. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság   2017.03.08. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Közgyűlése 429/2016. (VI.16.) 
határozatában döntött a 2015. évi közművelődési érdekeltségnövelő pályázat során 
beszerzett eszközök az MMK K.N.Kft. részére történő haszonkölcsönbe adásáról. A 
támogatás 100%-os felhasználása érdekében történt újabb beszerzés kapcsán 
döntés szükséges az új eszköz átadásáról, s a haszonkölcsön-szerződés 
módosításáról. 
 

   9. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város temetőjében az 1956. október 23-i 
emlékmű előtti területen lévő sírhelyek áthelyezésére 
 
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 
az oktatási, ifjúsági, kulturális és sport bizottság elnöke 

Előkészítő:  Markóth Béla osztályvezető 
Somfai Tamás ügyintéző 

Meghívott:   Palkovics Katalin ügyvezető 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság          2017.03.07. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság                2017.03.08. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság   2017.03.08. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                2017.03.08. 
oktatási, ifjúsági, kulturális és sport bizottság      2017.03.07. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:Dunaújváros MJV temetőjében található 1956. 
október 23-i emlékmű a 2016. évben felújításra került. 2017.évben az emlékmű előtti 
terület felújítása vált szükségszerűvé, mely felújításhoz szükséges a területen lévő 
elhunytak exhumálása és a sírhelyek áthelyezése. Az előterjesztés a terület 
felújítását megelőző exhumálási és ahhoz kapcsolódó sírhelyek áthelyezésének 
támogatására irányul. 
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10. Javaslat Dunaújváros vízellátását biztosító új csápos kút engedélyes tervének 

elkészítésére   beérkezett árajánlatok értékelésére és a Vállalkozási szerződés 
aláírására 
 
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 városüzemeltetési és beruházási osztályvezető  
  Szedresi Csaba ügyintéző 
Meghívott:  - 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság   2017.03.07. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság   2017.03.08. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság   2017.03.08. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2017.03.08. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Jelen előterjesztés  Dunaújváros vízellátását 
biztosító új csápos kút engedélyes tervének elkészítésére és az engedélyezési 
eljárás lefolytatására vonatkozóan beérkezett árajánlatok értékelésére és a 
Vállalkozási szerződés aláírására tesz javaslatot. 
 

11. Javaslat a Dunaújvárosi Vízi Társulatnak a közcélú vízgazdálkodási feladatok 
ellátására vonatkozó önkormányzati hozzájárulás biztosítására 
 
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:   Megulesz Gabriella Dunaújvárosi Vízi Társulat 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság                  2017.03.07. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság               2017.03.08. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság            2017.03.08. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                2017.03.08. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Önkormányzatának 
tulajdonában lévő vízgazdálkodási művek üzemeltetésére, karbantartására, azaz a 
közcélú vízgazdálkodási feladatok ellátására, fenntartási munkákra irányuló 2017. 
január 01.-től, 2018. június 30-ig tartó üzemeltetési szerződés megkötése a 
Dunaújvárosi Vízi Társulattal. 
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12. Javaslat a közterületek reklám célú hasznosítási jogának átruházására 
 
Előadó:  a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 

elnöke 
Előkészítő:  Markóth Béla osztályvezető 
  Pásti Norbert ügyintéző 
Meghívott:  Mádai Balázs elnök-vezérigazgató DVG Zrt. 
 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság   2017.03.08. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság   2017.03.08. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2017.03.08. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
2010-ben rendeletben mondta ki, hogy városunk közterületein hirdetési célú 
igénybevétel esetén a Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. jogosult szerződéskötésre. Az 
azóta többedszer újrakötött megállapodás 2016. december 31-én lejárt, ezért – ha a 
szándék továbbra is fennáll, – új megállapodásra van szükség.  

 
13. Javaslat 2017. április-december hónapokra a közterületi hulladékgyűjtő 

edények és kosarak ürítésére vonatkozó vállalkozási keretszerződés 
megkötésére 
 
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 
                      Beéry Réka ügyintéző 
Meghívott:    Ferencz Kornél DUNANETT Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató 
                      Bencsik István  DUNANETT Nonprofit Kft. igazgató 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság   2017.03.07. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság   2017.03.08. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság   2017.03.08. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2017.03.08. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: 2017. 03. 31.-én lejár a Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata és a DUNANETT Nonprofit Kft. között megkötött közterületi 
hulladékgyűjtő edények ürítésére vonatkozó szerződés. A tevékenység 
folyamatossága miatt új vállalkozási keretszerződés megkötése szükséges. 
 

     14. Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására 
vonatkozó szolgáltatási keretszerződés - 2017. április-december hónap - 
megkötésére 
 
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 
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Előkészítő:   Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető 
Telekesné Szerényi Orsolya pénzügyi gazdálkodási ügyintéző 

Meghívott:   Mádai Balázs elnök-vezérigazgató DVG Zrt 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság          2017.03.07. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság      2017.03.08. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság   2017.03.08. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                2017.03.08. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Önkormányzata a DVG Zrt. útján látja el 
közfeladatait évente kötendő szolgáltatási keretszerződés alapján. Jelen 
keretszerződés 2017. április-december havi időszakról szól. 
 

15. Javaslat Dunaújváros kerékpárútjainak felújítására (2017. év) 
 
Előadó:   Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője 
Előkészítő:   Sasvári Melinda ügyintéző 
Meghívott:   Mádai Balázs ügyvezető, DVG Zrt. 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság          2017.03.07. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság      2017.03.08. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság   2017.03.08. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2017.03 08. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: a dunaújvárosi kerékpárutak felújítására 
beérkezett árajánlat (egységárjegyzék) ismertetése és megtárgyalása. 
 

16. Javaslat Dózsa Mozi előtti buszmegálló (Keleti oldal) burkolatsüllyedéseinek 
javítási munkáira megkötött vállalkozási szerződés 3. számú módosítására 
 
Előadó:   Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője 
Előkészítő:   Sasvári Melinda ügyintéző 
Meghívott:   Mádai Balázs ügyvezető, DVG Zrt. 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság          2017.03.07. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság      2017.03.08. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság   2017.03.08. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2017.03 08. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dózsa Mozi előtti buszmegálló (Keleti oldal) 
burkolatsüllyedéseinek javítási munkáira megkötött vállalkozási szerződés 3. számú 
módosításának megtárgyalása. A módosítás során a szerződött munka műszaki 
tartalmának módosítására teszünk javaslatot. 
 

17. Javaslat Dunaújváros közterületi fasorainak növényvédelmi munkáira  
 
Előadó:  városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
Előkészítő:  Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
  Szabó László ügyintéző 
Meghívott:  
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Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság   2017.03.07. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2017.03.08. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság   2017.03.08. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A növényvédelmi munkákra beérkezett 
árajánlatok ismertetése, összehasonlítása és a nyertes ajánlat kiválasztása 
 

18. Javaslat a Dunaújváros, Magyar út 35. szám alatti ingatlanon található régi 
malom épületek galambmentesítésére 
 
Előadó:  Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály 

osztályvezető 
Előkészítő:   Tóth Andrea ügyintéző 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság          2017.03.07. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság   2017.03.08. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2017.03.08. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújváros Magyar út 35. szám alatti régi 
malom területén olyan mértékben elszaporodtak a galambok, hogy az már 
egészségügyi kockázatot jelent a környező ingatlanok lakói számára. Emiatt 
szükségessé vált a galambok befogása és elszállítása.  
 

19. Javaslat az „Egészségkárosodott emberekért” Alapítvány alapító okiratának 
módosítására 
 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató 
  Prajdáné Kustán Erzsébet ügyintéző 
Meghívott:  - 
 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság     2017.03.07. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2017.03.08. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Lemondott a kuratórium elnöke és valamennyi 
tagja, valamint Balogh Gyula Bogumil alapítói jogait véglegesen nem kívánja 
gyakorolni, ezért szükséges az alapító okirat módosítása. 
 

20. Javaslat a 3. számú házi gyermekorvosi körzet ellátására a Sanitatem Kft-vel 
kötött feladatellátási szerződés módosítására 

 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Dr. László Borbála igazgató 
  Dr. Schleicher Judit jogi és szervezési ügyintéző 
Meghívott:  Dr. Makkai Noémi házi gyermekorvos 
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Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság            2017.03.07. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság            2017.03.08. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dr. Makkai Noémi a Sanitatem Kft. képviselője 
bejelentette, hogy a társaság székhelye megváltozott. Emiatt a Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata és a Sanitatem Kft között, a dunaújvárosi 3. számú házi 
gyermekorvosi körzet ellátására létrejött feladatellátási szerződés módosítása 
szükséges. 
 

21. Javaslat a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 
támogatására a „Közbiztonsági Rendezvénysorozat” megrendezése céljából 
 
Előadó:   a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság elnöke 

a Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának 
elnöke 
a Pénzügyi Bizottság elnöke 

Előkészítő:   Dr. László Borbála igazgató 
Szabó Ádám ügyintéző 

Meghívott:   Udvardi Sándor kuratóriumi elnök 
 
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság      2017.03.08. 
Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága    2017.03.07. 
Pénzügyi Bizottság         2017 03.07. 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság       2017.03.08. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért 
Közalapítvány kuratóriumi elnöke, Udvardi Sándor azzal a kéréssel fordult 
Dunaújváros MJV Polgármesteréhez, hogy az előző évekhez hasonlóan 
önkormányzatunk idén is támogassa a közalapítványt a „Közbiztonsági 
Rendezvénysorozat” lebonyolítása céljából.  
 

22. Javaslat a VIII. Dunaújvárosi Nagy Sportágválasztó c. rendezvény 
támogatására 
 
Előadó:   oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
   pénzügyi bizottság elnöke 
   gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
   ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató 
   Péter Kata ügyintéző  
Meghívott:  Pető Zsolt – ügyvezető igazgató – Euroshow Kft. 
 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság   2017.03.07. 
pénzügyi bizottság   2017.03.07. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság   2017.03 08. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2017.03 08. 
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A napirendi pont rövid tartalma: Az Euroshow Kft. ügyvezető igazgatója, Pető 
Zsolt kéréssel fordult Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatához, mely 
szerint a 2017. május 12-én megrendezendő VIII. Dunaújvárosi Nagy 
Sportágválasztó c. rendezvény költségeihez járuljon hozzá.  
 

23. Javaslat a Rockmaraton Fesztivál megrendezésére és támogatására 
 

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:   Varga Zoltán, Sámántánc Alapítvány, Pécs  
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság      2017.03.07. 
pénzügyi bizottság          2017.03.07. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság      2017.03.08. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2017.03.08. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: 2015. évben szervezték először városunkban a 
Rockmaraton Fesztivált. A szervezők a tavalyi támogatással elszámoltak. A július 8-
17. között megtartandó fesztiválra 10 M Ft önkormányzati támogatást kérnek, a 
költségvetésben 5 M Ft szerepel. A többlettámogatásra a Pénz eszköz átadások 
tartaléka nyújthat fedezetet.  
 

24. Javaslat a Dunaújvárosi Főiskola Diák Sportegyesület Futsal szakosztályának 
támogatására 
 
Előadó:  vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő:  dr. Vántus Judit osztályvezető 
  Kemenczei Anett ügyintéző 
Meghívott:  Balogh Bertalan elnök (2400 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/A.) 
 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság        2017.03.08. 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság  2017.03.07. 
pénzügyi bizottság  2017.03.07. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2017.03.08. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A  Dunaújvárosi Főiskola Diák Sportegyesület 
Futsal szakosztálya azzal a kérelemmel fordult Polgármester Úrhoz, hogy a 2017. évi 
sikeres működéséhez 32.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást biztosítson. 
 

25. Javaslat a Dunaferr Sportegyesület kérelmére készült 915/2016. (XI.14.) 
polgármesteri határozat módosítására 
 
Előadó:  vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő:  dr. Vántus Judit osztályvezető 
  Kemenczei Anett ügyintéző 
Meghívott:  Mátyás Gábor elnök (2400 Dunaújváros, Eszperantó út 4.) 
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Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság   2017.03.08. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2017.03.08. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 
915/2016.(XI.14.) PM határozata alapján tulajdonosi hozzájárulási nyilatkozatot adott 
a Dunaferr SE részére. Mátyás Gábor a Dunaferr SE elnöke azzal a kéréssel fordul 
az önkormányzathoz, hogy a fent említett határozat módosítását kérje. 
 

26. Javaslat bérbeadás véleményezésére az önkormányzati tulajdonban álló, 
természetben a Dunaújváros, Szórád Márton út 32. szám alatt található 
pincehelyiség 21 m2-es részére vonatozóan (42/31/D/17 hrsz.) - Simon Tamás  
 
Előadó:  vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 
  Serfőző Anikó ügyintéző 
Meghívott:  Simon Tamás kérelmező (2400, Dunaújváros Római Krt. 25.5/4.) 
 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság   2017.03.08. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2017.03.08.
  
A napirendi pont rövid tartalma:A DVG Zrt. megküldte Simon Tamás 
szándéknyilatkozatát, az önkormányzati tulajdonban álló, dunaújvárosi 42/31/D/17 
hrsz.-ú, természetben Dunaújváros, Szórád Márton út 32. szám alatt található 
pincehelyiség 21 m2-es helyisége vonatkozásában. 
 

27. Javaslat kártérítési igény elbírálására 
 
Előadó:   Jogi és Szervezési Igazgató 
Előkészítő:   dr. László Borbála Jogi és Szervezési Igazgató 

dr. Horváth Petra ügyintéző 
Meghívott:   Domján Norbert Viktor károsult 
 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2017.03.08. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: 2016. december 28-án a Dunaújváros, 
Aranyvölgyi úton gépjárműjével a károsult kátyúba hajtott. Az autó bal első kereke, 
kerékcsapágya, lengéscsillapítója és a futóműve sérült. A károsult 124 193 Ft 
vagyoni kártérítési igénnyel lépett fel DMJV Önkormányzatával szemben.  
 

28. Javaslat kártérítési igény elbírálására 
 
Előadó:   Jogi és Szervezési Igazgató 
Előkészítő:   dr. László Borbála Jogi és Szervezési Igazgató 

dr. Horváth Petra ügyintéző 
Meghívott:  Nádra Uta károsult 

Mészáros Olga bejelentő 
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Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2017.03.08. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: 2017. január 17-én a Dunaújváros, Városháza 
melletti Erste Bank mögötti parkolóban Mészáros Olga bejelentő az általa vezetett 
gépjárművel a jeges úton nekicsúszott a parkolóban lévő másik gépjárműnek. Az 
autó lökhárítója, fényszórója megsérült. A károsult 117 092 Ft vagyoni kártérítési 
igénnyel lépett fel DMJV Önkormányzatával szemben.  
 
 
Dunaújváros, 2017. március 03. 
 
 
               Tóth Kálmán s.k. 
                                                                                             a bizottság elnöke 


