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M E G H Í V Ó  
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
Pénzügyi Bizottság 

2017. 06. 13. (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 2017. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítására, 
illetve Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 368/2017. (V.18.) határozata 
kiegészítésére 
 
Előadó: Cserna Gábor polgármester 
Előkészítő: Dudás Pálné költségvetési és pénzügyi osztályvezető  
 Szekeres Réka pénzügyi vezető ügyintéző 
Meghívott: - 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2017. 06. 13. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 06. 13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. 06. 13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
által elfogadott 2017. évi költségvetést érintő döntések, valamint a kötött felhasználású állami 
támogatások felhasználása és saját hatáskörű előirányzat változások átvezetése, valamint a 
zárszámadási rendeletben jóváhagyott intézményi maradvány bedolgozása a költségvetési 
rendeletbe. 
 
2. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott 
közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők 
jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 7/2013.(III.01.) önkormányzati rendelet 
módosítására 
 
Előadó:  jegyző  
Előkészítő:  Bojér Éva személyügyi és munkaerő-gazdálkodási osztályvezető 
                     Fülöpné Cserpes Márta ügyintéző 
Meghívott: --- 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2017.06. 13. rk.  
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 06. 13. rk. 



ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. 06. 13. rk. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A rendelettervezet egységesen  főosztályvezető-helyettesi szintnek megfelelő vezetői pótlék 
megállapítására tesz javaslatot. 
 
3. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a lakások és 
helyiségek bérletéről és a lakbérekről szóló önkormányzati rendelete megalkotására 
 
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: Moravecz Attila közigazgatási osztályvezető 
                    Tóthné Láng Irén ügyintéző 
Meghívott: ------ 
 
Véleményező bizottságok:        
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság       2017. 06. 13. 
pénzügyi bizottság             2017. 06. 13. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság          2017. 06. 13.  
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                2017. 06. 13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a lakások és helyiségek 
bérletéről és a lakbérekről szóló önkormányzati rendelet újraalkotása vált szükségessé, mivel a 
rendelet több ponton már nem aktuális, illetőleg új rendelkezések pl. többféle lakbérkategória 
bevezetésére és a bérlőkijelölés pályázat útján történő eljárásának új szabályaira teszünk 
javaslatot. 
 
4. Javaslat a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 4/2013. (I.25.) önkormányzati 
rendelet módosítására 
 
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. 06.13. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 06.13. 
városüzemeltetési, környzetvédelmi és turisztikai bizottság 2017. 06.13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. 06.13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló rendeletben foglalt 
feladatokat az 1. mellékletében szereplő díjtételekkel összhangban kell alkalmazni, ezért a 
rendelettervezet maradéktalan teljesítése érdekében a rendeletben pontosítást igénylő 
kiegészítések váltak szükségessé.  
 
5. Javaslat „Irodatechnikai berendezések, valamint kapcsolódó informatikai rendszerek 
bérlése teljes körű üzemeltetési szolgáltatással” tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapítására 
 
Előadó: Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 



 Gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 Pénzügyi bizottság elnöke 
 Bíráló bizottság elnöke 
Előkészítő: Markóth Béla osztályvezető 

Somfainé Petőfalvi Anita közbeszerzési ügyintéző 
Meghívott: - 
 
Véleményező bizottságok: 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2017. 06. 13. 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság     2017. 06. 13. 
Pénzügyi bizottság        2017. 06. 13. 
önkormányzat bírálóbizottsága   2017. 06. 13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  az „Irodatechnikai berendezések, valamint kapcsolódó 
informatikai rendszerek bérlése teljes körű üzemeltetési szolgáltatással” tárgyú közbeszerzési 
eljárás eredményének megállapítása szükséges 
 
6. Javaslat önkormányzati tulajdonú intézmények fejlesztési, felújítási 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: Mádai Balázs -elnök vezérigazgató DVG Zrt. 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2017. 06. 13. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 06. 13. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2017. 06. 13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. 06. 13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Jelen előterjesztés hatósági végzés alapján két bölcsődében 
étellift telepítésére, valamint óvodák és a Siófoki üdülő felújítási munkáira tesz javaslatot. 
 
7. Javaslat ajánlattételi felhívások kiírására Dunaújváros településrendezési eszközeinek 
módosításának elkészítésére a Magyar út - Szent István utca – Halász sor által határolt 
területre 
 
Előadó: Szabó Imre igazgató 
Előkészítő: Szabó Imre igazgató 
 Kárgli Rita településrendezési ügyintéző 
Meghívott:  
 
Véleményező bizottságok: 
Városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság  2017. 06. 13. 
Pénzügyi bizottság 2017. 06. 13. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. 06. 13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros MJV Közgyűlése a 10/2017. (I.19.) határozatával döntött arról, hogy a Magyar út - 
Szent István utca – Halász sor által határolt területen a részletes mérnökgeológiai vizsgálat 
függvényében településrendezési eszközök módosuljanak. A rendezési terv módosítás 
elkészítésére javasoljuk az ajánlattételi felhívás kiírását. 
 
 



8. Javaslat a TOP-6.1.4-16 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés c. prioritásra támogatási kérelem benyújtására  
 
Előadó: Szabó Imre igazgató 
Előkészítő: Szabó Imre igazgató 
 Halmai Nóra ügyintéző 
Meghívott: Mádai Balázs Gábor ügyvezető igazgató 

Vasmű u. 41. Irodaház Kft 
2400 Dunaújváros, Vasmű út 41. 

 
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság      2017.06.13. 
Városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság    2017.06.13. 
Pénzügyi bizottság         2017.06.13. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2017.06.13. 
 
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.  
 
9. Javaslat a Dújv. Táncsics M. u. 36/2 (volt Zöld SZTK) épületében elhasznált villamos 
energia E-On részére történő kiegyenlítésére 
 
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 
 Telekesné Szerényi Orsolya pénzügyi gazdálkodási ügyintéző 
Meghívott:  - 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2017.06. 13. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.06. 13. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2017.06. 13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.06. 13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros Táncsics M. u. 36/2 sz. alatti ingatlant (volt Zöld SZTK) Önkormányzatunk 
megvásárolta 2016. második félévében. Az őrzés, takarítás folyamán elhasznált villamos energia 
számlája megérkezett, kifizetéséhez forrás átcsoportosítására tesz javaslatot jelen előterjesztés. 
 
10. Javaslat a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dunaújvárosi Tagintézménye 
Dunaújváros, Bóna I. u. 7. szám alatti telephelye működési feltételei biztosítására 
 
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. László Borbála jogi, szervezési és intézményigazgatási osztályvezető 
 Péter Kata ügyintéző  
Meghívott: - 
 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság      2017. június 13. 



pénzügyi bizottság          2017. június 13. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2017. június 13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság           2017. június 13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
DMJV Közgyűlése 354/2017. (V.18.) számú határozatában döntött arról, hogy a Fejér Megyei 
Pedagógiai Szakszolgálat Dunaújvárosi Tagintézménye 2017. szeptember 1. napjától ingyenes 
vagyonkezelésbe kapja a Bóna I. u. 7. szám alatti ingatlant. Jelenleg DMJV Önkormányzatának 
határozatlan idejű bérleti szerződése van a DVG Zrt.-vel a Szakszolgálat Vasmű út 41. szám alatti 
ingatlanban való elhelyezésére. Az előterjesztés javasolja a bérleti díjból 2017. évre fennmaradó 
összegnek a Bóna I. u. 7. szám alatti ingatlan Szakszolgálat számára történő átalakítás 
költségeinek fedezetére fordítását. 
 
11. Javaslat az oktatási és ifjúsági tevékenységű civil szervezetek 2017. évi támogatására 
vonatkozó pályázat elbírálására 
 
Előadó:  dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató   
Előkészítő:  dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató 
  Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző  
Meghívott:  - 
  
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2017. június 13. 
pénzügyi bizottság 2017. június 13. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. június 13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a 234/2017. 
(III. 20.) PM határozata alapján a nevelés, az oktatás, a képességfejlesztés, az ismeretterjesztés 
és a szabadidős tevékenységek támogatása érdekében pályázatot írt ki. A beérkezett pályázatok 
elbírálásáról az illetékes bizottságok véleményének kikérését követően a polgármester, 
alapítványok esetében a közgyűlés dönt.  
 
12. Javaslat az oktatási és ifjúsági tevékenységű civil szervezetek 2017. évi támogatására 
vonatkozó alapítványi pályázatok elbírálására 
 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
    a pénzügyi bizottság elnöke 
Előkészítő:  dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató 
 Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző  
Meghívott:  - 
  
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság  2017. június 13. 
pénzügyi bizottság 2017. június 13. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. június 13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a 234/2017. 
(III. 20.) PM határozata alapján a nevelés, az oktatás, a képességfejlesztés, az ismeretterjesztés 
és a szabadidős tevékenységek támogatása érdekében pályázatot írt ki. A beérkezett pályázatok 
elbírálásáról az illetékes bizottságok véleményének kikérését követően a polgármester, 
alapítványok esetében a közgyűlés dönt.  
 
13. Javaslat a dunaújvárosi alapellátást végző orvosok támogatására 
 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
 a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 



 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. László Borbála igazgató 
 Dr. Schleicher Judit jogi és szervezési ügyintéző 
Meghívott: Dr. Táborosi Éva a Dunaújvárosi Vállalkozó Háziorvosok Egyesülete képviseletében 
 Dr. Varsányi Mária házi gyermekorvos 
 Dr. Dénes Judit a Dunaújvárosi Fogorvosok Egyesületének elnöke 
  
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2017. 06. 13. 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2017. 06. 13. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 06. 13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. 06. 13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A dunaújvárosi háziorvosok támogatás iránti kérelmet nyújtottak 
be Önkormányzatunkhoz. A Közgyűlés támogatási szándéka esetén a 2017. évi költségvetési 
rendelet 5. melléklet 11. Egészségügyi feladatok cím Dologi kiadások soron tervezett 2,4 millió 
forint fedezetet biztosíthat a támogatásra. 
 
14. Javaslat a Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. 2016. évi éves beszámolójának 
megismerésére, könyvvizsgálójának megválasztására, valamint a Dunaújvárosi Víz-, 
Csatorna- Hőszolgáltató Kft. ajánlatának elbírálására 
 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
 Dr. Kaja Edit ügyintéző 
Meghívott:   Kozik Árpád az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. ügyvezetője  
                    2400 Dunaújváros, Építők útja 7. 
 
Véleményező bizottságok:  
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 06. 13. 
pénzügyi bizottság 2017. 06. 13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. megküldte DMJV 
Közgyűlésének 2016. évi éves beszámolóját. A beszámoló elfogadásáról a Közgyűlés dönt. 
 
15. Javaslat Dunaújváros lakosságának a 40 éves Agárdi Popstrand nagyszabású 
koncertsorozatán való kedvezményes részvételére 
 
Előadó: vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő: dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Kemenczei Anett ügyintéző 
Meghívott: Turbók János főrendező (2484 Agárd, Chernel I. u. 1.) 
 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság         2017. 06. 13. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság      2017. 06. 13. 
pénzügyi bizottság         2017. 06. 13.                          
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2017. 06. 13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A 2016. évhez hasonlóan Turbók János – az Agárdi Popstrand 
Regionális Rendezvényközpont főrendezője – Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
részére együttműködési lehetőséget kínál fel az Agárdi Popstrand rendezvényeinek 50%-os 
igénybevételére Dunaújváros lakosainak számára a 2017. évben. A kedvezmények 
igénybevételéhez, illetve az együttműködés létrejöttéhez, az önkormányzatnak 380. 000 Ft + ÁFA 
(482.600,- Ft) összeggel kell hozzájárulnia.  



16. Javaslat Miskovitz Máté támogatási kérelmével kapcsolatosan 
 
Előadó: vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő: dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Kemenczei Anett ügyintéző 
Meghívott: Jakus László (ajakus@freemail.hu) 
 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság     2017. 06. 13. 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság 2017. 06. 13. 
pénzügyi bizottság 2017. 06. 13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. 06. 13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Jakus László, Miskovitz Máté nevelőapja,  azzal a kérelemmel 
fordult Polgármester Úrhoz, hogy Miskovitz Máté 2017. augusztusában Limerickben 
megrendezésre kerülő Karate Világbajnokságon való részvételének költségeihez vissza nem 
térítendő támogatást biztosítson. 
 
17. Javaslat a Dunamenti Regionális Népfőiskola üzleti tervének elfogadására 
 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság  
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző 
Meghívott: Dr. Kántor Károlyné elnök, Dunamenti Regionális Népfőiskola 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2017. 06. 13. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 06. 13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. 06. 13. 
az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság            2017. 06. 13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
384/2017.(V.18.) határozata alapján elkészített, a Dunamenti Regionális Népfőiskola üzleti 
tervének elfogadására. 
 
18. Javaslat Rácalmás Város Önkormányzata elszámolásának elfogadására – 
sebességcsökkentő sávelhúzás - Hankook – Dunaújváros északi terület iparterület 
 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Engyel László ügyintéző 
Meghívott: Dr. Györe Andrea jegyző, Rácalmási Polgármesteri Hivatal  
  Markóth Béla osztályvezető, Városüzemeltetési és Beruházási Osztály 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2017. 06. 13. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 06. 13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros MJV Közgyűlése a 265/2016. (IV.21.) határozatával járult hozzá a Hankook 
gyártóüzemnél sávelhúzás munkálatainak végrehajtásához azzal, hogy a költségek 50 %-átnak 
viselését vállalja Rácalmás Város Önkormányzata ügyintézésében. Rácalmás Város 
Önkormányzata megküldte Dunaújváros MJV Önkormányzata részére az elszámolást, így ennek 



elfogadását követően fizethető ki a költségek 50 %-a.  
 
19. Javaslat Sportingatlanok üzemeltetésére kiírt beszerzési eljárás eredményének 
megállapítására 
 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 

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

Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Engyel László ügyintéző 
Meghívott: Rácskai József vezérigazgató, Uniszol Létesítménygazdálkodási Zrt. 
 Buda György ügyvezető, Pentele Clear Kft. 
 Szabó Imre igazgató, Városfejlesztési Igazgatóság 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2017. 06. 13. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 06. 13.  
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. 06. 13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros MJV Közgyűlése a 369/2017. (V.18.) határozatával döntött arról, hogy a dunaújvárosi 
sportingatlanokkal kapcsolatosan beszerzési eljárást kíván lebonyolítani, illetve az ajánlattételre 4 
gazdasági társaságot kért fel. Az ajánlatok megküldésének határideje 2017. június 02. 12 óra volt. 
 
20. Javaslat forráshely biztosítására Strandröplabda Országos Bajnokság, DVG Zrt. és a 
Magyar Röplabda Szövetség által történő lebonyolításhoz  
 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 

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

Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Engyel László ügyintéző 
Meghívott: Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt.  
 Bánki Ágnes elnök, Magyar Röplabda Szövetség Strandröplabda Bizottság  
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2017. 06. 13. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 06. 13. 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2017. 06. 13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. 06. 13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A Magyar Röplabda Szövetség Strandröplabda Bizottsága megkereste a Dunaújváros MJV 
Önkormányzatát, mely szerint a Strandröplabda Országos Bajnokság egyik fordulóját 
Dunaújvárosban rendeznék meg 2017. július 28-30. között (Halászlé főző verseny időpontja 2017. 
július 29.). Ehhez kérték az Önkormányzat, a DVG Zrt. és a Dunaferr SE röplabda 
Szakosztályának segítségét. 
 
 
 
Dunaújváros, 2017. június 09. 
              Pintér Attila s.k.                 
  


