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M E G H Í V Ó 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottsága 
2017. július 12-én (szerda) 09,45 órai kezdettel 
rendkívüli nyílt  ülést tart, melyre meghívom 

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

1. Javaslat a 2017. július 8-ai tűzeset károsultjainak megsegítésére 
 
Előadó:   Cserna Gábor - polgármester   
Előkészítő:      Dr. Molnár Attila - aljegyző 
Meghívott:       - 
 
Véleményező bizottságok: 
Pénzügyi bizottság   2017.07.12. 
Gazdasági és területfejlesztése bizottság   2017.07.12. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                  2017.07.12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:2017. július 8-án (szombaton) a Római körút egyik kilenc 
emeletes épületének legfelső szintjén tűz ütött ki. A tűz következtében a lakás lakhatatlanná 
vált. Az előterjesztés az érintett család azonnali - önkormányzatunk általi - anyagi 
megsegítésére irányul.   
 

2. Javaslat a Pentelei Waldorf Iskola és a Pentelei Molnár János Szakképző Iskola 
(Magyar út 49.) kazáncsere munkáira 
 
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  
Mózes Tibor ügyintéző 

Meghívott:   Gergő Edmond operatív igazgató DVG Zrt. 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság           2017.07.12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2017.07.12. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság    2017.07.12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2017.07.12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Jelen előterjesztés a két iskola fűtését biztosító kazán 
cseréjére tesz javaslatot a DVG Zrt. ajánlata alapján. 
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3. Javaslat a dunaújvárosi gyepmesteri telep kutya kenneljeinek felújítására, 

átalakítására 
 
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        2017.07.12. 
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság   2017.07.12. 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság       2017.07.12. 
Pénzügyi Bizottság           2017.07.12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A gyepmesteri telep kenneljeinek állapota az évek során 
rendkívül leromlott. Mind az állatok mind a gyepmester biztonsága érdekében szükségessé 
vált a felújítási munkák elvégzése.  
 

4. Javaslat a Mályva utcai ivóvíz hálózat bővítési munkáira és a kapcsolódó 
szerződések  megkötésére    
 
Előadó:  városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
Előkészítő:  Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
  Szedresi Csaba ügyintéző 
Meghívott:  - 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság          2017.07.12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2017.07.12. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság    2017.07.12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2017.07.12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Jelen előterjesztés a Mályva utcai ivóvíz hálózat bővítési 
munkáira és a kapcsolódó szerződések  megkötésére tesz javaslatot. 
 

5. Javaslat a DKKA Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. kérelmére 
TAO vissza nem térítendő pályázati önrész biztosítására – sportfejlesztési program, 
működési költségek  
 
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 

Előkészítő:  Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
Dr. Kaja Edit ügyintéző 

Meghívott::  Szemenyei István ügyvezető DKKA Dunaújvárosi Kohász Kézilabda 
Akadémia 2400 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/a. 
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Véleményező bizottságok:  
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2017.07.12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2017.07.12. 
pénzügyi bizottság           2017.07.12. 
az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság      2017.07.12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A DKKA Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nkft. 
kérelmemmel fordult Dunaújváros MJV Önkormányzatához, mely szerint a 2016/2017. 
évben megvalósítani kívánt sportfejlesztési programjukhoz szükséges TAO támogatás 
önrészét kérik biztosítani önkormányzati forrásból (32.000.000- Ft). 
 

6. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 502/2017. (VI.27.) 
határozata módosítására 
 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

 a pénzügyi bizottág elnöke 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető  
 Engyel László ügyintéző 
Meghívott: Tomanóczy Tibor ügyvezető, DSE Röplabda Akadémia Nkft. 
 Mátyás Gábor ügyvezető-elnök, Dunaferr SE 
 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság   2017.07.12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2017.07.12. 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság   2017.07.12. 
pénzügyi bizottság    2017.07.12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Közgyűlése a 502/2017. (VII.13.) 
határozatával döntött arról, hogy a határozatban foglalt sportszervezetek milyen mértékű 
létesítményhasználati díj-támogatást kapnak. A Dunaferr SE mindösszesen 28.550.000,- 
Ft-ot nyert el pályázaton. Pályázatában megbontotta a fent jelzett összeget, hogy látható 
legyen mely szakosztály, milyen mértékű támogatást kér. A röplabda sport Tao körbe 
kerülésével és a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, 
felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint 
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet módosítása miatt 
szükségessé vált, hogy a hivatásos sportszervezetet elválasszák az utánpótlás sporttól, 
ennek okán létrehozta a Dunaferr SE a DSE Röplabda Akadémia Nkft.-t. Így a röplabdára 
jutó teremhasználatot a Sportegyesület átengedné az új gazdasági társaság részére. 
 

7. Javaslat a dunaújvárosi 2976/18 hrsz.-ú, kivett épület, udvar megnevezésű, 
természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlan értékesítésére vonatkozó 
pályázat értékelésére 
 
Előadó:   a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
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Előkészítő:   Dr. Vántus Judit osztályvezető 

Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző 
Meghívott:   - 
 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2017.07.12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2017.07.12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Közgyűlése a 361/2017.(V.18.) határozatában 
döntött a dunaújvárosi 2976/18 hrsz.-ú, kivett épület, udvar megnevezésű, természetben az 
Északi Ipari Parkban található ingatlan pályázati úton történő értékesítéséről. A pályázati 
felhívást az előkészítő osztály megjelentette a Dunaújváros című hetilapban. A pályázat 
postára adásának határideje 2017. június 16. volt. 
 

8. Javaslat a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat jogi képviseletével megbízott Dr. Szabó 
Iván Ügyvédi Iroda megbízási szerződésének véleményezésére 
 
Előadó:   Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Előkészítő:   Dr. Vántus Judit osztályvezető 

Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző 
Meghívott:   Gergő Edmond igazgató, Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat 
 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2017.07.12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Közgyűlésének 514/2017.(VI.27.) határozata 
alapján az önkormányzat támogatja, hogy a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat teljes jogkörű 
képviseletét a Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda (1054 Budapest, Alkotmány u. 4. V/22.) havi 
1.000.000,-Ft+Áfa összegű ügyvédi munkadíjért lássa el a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat 
I. rendű alperes ellen a 9.P.21.402./2013. számú szolgáltatási díj megfizetése iránt indított 
perben. Az Ügyvédi Iroda megküldte a megbízási szerződést véleményezésre. 
 

9. Javaslat a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság részére beszerzendő gépjárművek 
előszerződésének véleményezésére 
 
Előadó:   Dr. László Borbála osztályvezető 
Előkészítő:   Dr. László Borbála osztályvezető 

Szabó Ádám ügyintéző 
Meghívott:   - 
 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2017.07.12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Önkormányzata Közgyűlése 163/2017. (III. 16.) 
határozatában döntött a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság részére – a tavaly átutalt 
támogatás céljának módosításával – 3 db gépjármű beszerzéséről. A bekért ajánlatok 
alapján DMJV Polgármestere az M6 Kft. árajánlatát választotta, aki megküldte az 
előszerződés tervezetét.  

 
Dunaújváros, 2017. július 10. 
               Tóth Kálmán s.k. 
                                                                                             a bizottság elnöke 


