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Nyílt napirend: 
 
 
1.Javaslat a rászoruló dunaújvárosi gyermekek 2017. évi nyári szünidei ingyenes 
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. 06. 06. 
Pénzügyi bizottság  2017. 06. 06. 
Gazdasági és területfejlesztése bizottság  2017. 06. 07. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                 2017. 06. 07. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 13/A. § (3) bekezdése alapján a települési önkormányzat a 
szünidei gyermekétkeztetést a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott őszi, 
téli, tavaszi és nyári tanítási szünet időtartama alatti munkanapokon szervezi meg.  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2017. évben 3.911.910,- Ft állami normatívát 
kapott a szünidei gyermekétkeztetés biztosítására. A szülőktől beérkezett igények alapján az 
önkormányzat saját költségvetéséből a nyár folyamán több mint 5,5 millió forintot fog fordítani a 
rászoruló gyermekek ingyenes étkeztetésére, oly módon, hogy az étkeztetést 2017. június 19-től 
augusztus 31-éig - 54 munkanapon - keresztül biztosítja.  
Az előterjesztés a 2016/2017-es nevelési év nyári szünidei étkeztetését lebonyolító szolgáltató 
kiválasztására és szerződéskötésre tesz javaslatot. 
 
2.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát, Lengyel, Roma, Ruszin és Szerb 
Nemzetiségi Önkormányzatok részére nyújtott támogatási összeg felhasználásáról szóló 
elszámolás elfogadására 
Előadó: személyügyi és munkaerő-gazdálkodási osztályvezető 
Előkészítő: titkársági igazgatási ügyintéző 
Meghívott: DMJV valamennyi Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke 
Véleményező bizottságok: 



gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.06.07. 
közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága 2017.06.06.  
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros MJV Önkormányzata 2016. évben mindösszesen 500 ezer Ft (100 ezer 
Ft/nemzetiségi önkormányzat) összegű támogatást nyújtott Dunaújváros MJV Nemzetiségi 
Önkormányzatai részére a 2016. évi Nemzetiségi Nap lebonyolítására. Az elszámolás összesítő 
tábláját, valamint a csatolt számlákat a Költségvetési és Pénzügyi Osztály ellenőrizte és rendben 
lévőnek minősítette. 
 
 
3.Javaslat a Dr. Kovács Pál Közszolgálati Újrakezdési Alapítvány 2016. évi beszámolójának 
elfogadására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottságának elnöke. 
Előkészítő: Bojér Éva személyügyi és munkaerő-gazdálkodási osztályvezető 
 Szabó Márta személyügyi ügyintéző 
Meghívott: - 
 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.06. 07. 
közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága 2017.06. 06. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az alapítvány kuratóriuma  megtárgyalta és elfogadta a 2016. 
évi tevékenységről szóló beszámolót. A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött 
együttműködési megállapodás alapján a beszámolót a közgyűlés elé terjeszti tájékoztatásul. 
 
 
4.Javaslat a kárpátaljai magyarok megsegítésére nyújtott 5 M Ft összegű támogatás 
felhasználásának elfogadására  
Előadó: Személyügyi és munkaerő-gazdálkodási osztályvezető 
Előkészítő: Bojér Éva osztályvezető 
 Balló Bernadett ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság 2017. 06. 06. 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 2017. 06. 07. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A közgyűlés 2015 őszén megszavazott 5 M Ft-ot a Megyei Jogú Városok Szövetségén keresztül a 
kárpátaljai magyarok megsegítésére. A támogatási összeg felhasználására 2016. évben került sor. 
A szövetség benyújtotta elszámolását. 
 
5.Javaslat a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság 2017/2018-as időszakra vonatkozó 
támogatására 
Előadó: a jogi és szervezési igazgató 
Előkészítő: Dr. László Borbála igazgató 
 Szabó Ádám ügyintéző 
Meghívott: Suszter Tamás r. alezredes kapitányságvezető 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 06. 07. 
közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága 2017. 06. 06. 
pénzügyi bizottság 2017. 06. 06. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Suszter Tamás r. alezredes kapitányságvezető azzal a kéréssel fordult Dunaújváros MJV 
Polgármesteréhez, hogy Önkormányzatunk a konstruktív és partneri együttműködés jegyében – a 
pénzügyi lehetőségekhez mérten –, a 2017. évben is támogassa a Dunaújvárosi 
Rendőrkapitányságot. Dunaújváros MJV Önkormányzatának 2017. évi költségvetési rendeletében 
nevesítve szerepel a rendőrkapitányság támogatása. 
 



6.Javaslat a Dunaújvárost bemutató kisfilm angol nyelvű változatának megrendelésére 
Előadó: a jogi és szervezési igazgató 
Előkészítő: Dr. László Borbála igazgató 
 Szabó Ádám ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 2017. 06. 07. 
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság 2017. 06. 06. 
Pénzügyi Bizottság 2017. 06. 06. 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2017. 06. 07. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
2016 májusában készült el Dunaújvárosról az a hiánypótló, különleges technikával (drón) 
fényképezett kisfilm, mely új látásmódban mutatja be Városunkat. A film nagy sikernek örvend, 
számtalan rendezvényen, nemzetközi konferencián is vetítik. Felmerült a kezdeményezés, hogy a 
minél szélesebb körben való terjesztéshez szükséges lenne az angol nyelvű változat 
elkészíttetése.  
 
7.Javaslat a Bánki Donát Alapítvány részére nyújtott támogatás elszámolásának 
elfogadására 
Előadó: dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató 
Előkészítő:    dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató 
 Péter Kata intézményigazgatási ügyintéző 
Meghívott:     Müller Attila – az alapítvány elnöke 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2017.06.06. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.06.07. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 102/2017.(II.16.) 
számú határozatával 500.000,- forint vissza nem térítendő támogatást ítélt meg a Bánki Donát 
Alapítvány részére. Az alapítvány elnöke elszámolt a támogatással. 

8.Javaslat a szociális és egészségügyi 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: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2017. június 6. 
pénzügyi bizottság 2017. június 6. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. június 7. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a 233/2017. 
(III. 20.) PM határozata alapján az egészségmegőrzés, a szociális tevékenység, valamint a 
gyermek- és ifjúságvédelem támogatása érdekében pályázatot írt ki. A beérkezett pályázatok 
elbírálásáról az illetékes bizottságok véleményének kikérését követően a polgármester, 
alapítványok esetében a közgyűlés dönt.  
 

9.Javaslat a szociális és egészségügyi szervezetek 2017. évi támogatására vonatkozó 
alapítványi pályázatok elbírálására 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 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: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság  2017. június 6. 



pénzügyi bizottság 2017. június 6. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. június 7. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a 233/2017. 
(III. 20.) PM határozata alapján az egészségmegőrzés, a szociális tevékenység, valamint a 
gyermek- és ifjúságvédelem támogatása érdekében pályázatot írt ki. A beérkezett pályázatok 
elbírálásáról az illetékes bizottságok véleményének kikérését követően a polgármester, 
alapítványok esetében a közgyűlés dönt.  

10.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 6. 
pénzügyi bizottság 2017. június 6. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. június 7. 
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.  
 

11.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 6. 
pénzügyi bizottság 2017. június 6. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. június 7. 
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 önkormányzati alapítású egészségügyi és szociális célú alapítványok 2016. 
évi beszámolóinak tudomásulvételére 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató  
 Prajdáné Kustán Erzsébet ügyintéző 
Meghívott: Nics Éva, a Jószolgálati Otthon Közalapítvány kuratóriumának elnöke 
  Dr. Kollarics Béla, „A látó szemért” Közalapítvány kuratóriumának elnöke 
  Dr. Zathureczky György Csabáné, az Egészségkárosodott Emberekért   
  Alapítvány kuratóriumának elnöke 
  Kubovics Árpád, a Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány kuratóriumának  
  elnöke 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság bizottság 2017.06. 06. 



gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.06. 07. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Az önkormányzat által alapított egészségügyi és szociális célú alapítványok beszámolóit minden 
évben a közgyűlés elé terjesztjük tájékoztatás céljából. 

13.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város környezeti állapotáról szóló tájékoztató 
elfogadására és kiadására 
Előadó: a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
Előkészítő: Szabó Imre városfejlesztési igazgató 
 Petrovickijné Dr. Angerer Ildikó környezetvédelmi vezető ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
Városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság   2017.06.07. 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság      2017.06.07. 
Pénzügyi  bizottság         2017.06.06. 
A napirendi pont rövid tartalma: A környezet védelmének általános szabályiról szóló 1995. évi 
LIII. törvény 46. § (1) bekezdésének e) pontja, valamint az 51. § (3) bekezdésében foglaltak szerint 
a települési önkormányzat az illetékességi területén tájékoztatja a lakosságot a helyi környezet 
állapotának alakulásáról. E jogszabályi követelménynek teszünk eleget Dunaújváros Megyei Jogú 
Város környezeti állapotáról szóló tájékoztató elkészítésével és kiadásával.. A kiadványkészítés 
költsége Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2017. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) számú önkormányzati 
rendelete, 5. melléklet, 7. környezetvédelem és hulladékgazdálkodás cím, dologi kiadások sorában 
rendelkezésre áll.  
 
14.Javaslat beérkezett ajánlatok elbírálására a DUNA-MUNKA-TOP projekt promóciós 
ajándéktárgyainak elkészítésére 
Előadó: Szabó Imre városfejlesztési igazgató 
Előkészítő: Szabó Imre városfejlesztési igazgató 
 Halmai Nóra ügyintéző 
Meghívott:  
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2017.06.06. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.06.07. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Á DUNA-MUNKA-TOP projekt népszerűsítése, minél nagyobb nyilvánosságának érdekében az 
együttműködő partnerek, illetve a célcsoport részére promóciós ajándéktárgyak készíttetésének 
költsége szerepel a projekt költségvetésében. Az előterjesztés javaslatot tartalmaz a beérkezett 
ajánlatok alapján a legkedvezőbb ajánlatot nyújtó gazdasági szereplő kiválasztására. 
 
15.Javaslat beérkezett ajánlatok elbírálására a DUNA-MUNKA-TOP projektben 
megvalósítandó pályaorientációs tevékenységhez Kisokos szerkesztésére  
Előadó: Szabó Imre városfejlesztési igazgató 
Előkészítő: Szabó Imre városfejlesztési igazgató 
 Halmai Nóra ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2017.06.06. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.06.07. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Á DUNA-MUNKA-TOP projektben vállalt tevékenység pályaorientációs tanácsadás lebonyolítása, 
melyhez segédanyagként szükséges egy ún. Kisokos megalkotása. Az előterjesztés javaslatot 
tartalmaz a beérkezett ajánlatok alapján a legkedvezőbb ajánlatot nyújtó gazdasági szereplő 
kiválasztására. 
 



16.Javaslat települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatásáról 
szóló pályázat benyújtására és a támogatás átadására a KNYKK Zrt. részére 
Előadó: pénzügyi bizottság elnöke 
 városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
 ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Előkészítő: Szabó Imre városfejlesztési igazgató 
 Borka Ildikó pályázati koordinációs ügyintéző 
Meghívott: Erős István Fejér megyei helyi személyszállítási üzletágvezető,  KNYKK Zrt., 
 8000 Székesfehérvár, Börgöndi út 14., eros.istvan@knykk.hu 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság                                                                                   2017.06.06. 
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság  2017.06.07. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2017.06.07. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság  2017.06.07. 
A napirendi pont rövid tartalma: a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének 
támogatására meghirdetett központi költségvetési pályázaton a korábbi évekhez hasonló módon 
Dunaújváros MJV Önkormányzata támogatást kíván igényelni. Az előterjesztés tárgya a pályázat 
benyújtása, a támogatás átadása a KNYKK Zrt. részére, és a kapcsolódó megállapodás 
megkötése. 
 
17.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város területén a Római körúti víztorony 
környezetébe (Hrsz.:451/76) telepítendő ivókút megvalósításának tervezésére  
Előadó: a városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
Előkészítő: Markóth Béla osztályvezető 
 Somfai Tamás ügyintéző 
Meghívott: Gergő Edmond DVG. Zrt., operatív igazgató (email: dvgzrt@dvgzrt.hu) 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2017.06. 06. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.06. 07. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2017.06. 07. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.06. 07. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros MJV területén a Római körúti víztorony környezetébe ivókút telepítése vált 
szükségessé. Az előterjesztés az ivókút vízellátásának és szennyvíz elvezetésének tervezésére 
irányul. 
 
18.Javaslat Dunaújváros területén lévő 13 db gyalogátkelők (zebrák) és környezeteinek 
megvilágítás kiépítés, kiviteli tervdokumentáció elkészítésére 
Előadó: Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető 
Előkészítő: Markóth Béla igazgató/osztályvezető 
 Farkas Róbert ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2017.06. 06. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.06. 07. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2017.06. 07. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.06. 07. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Jelen előterjesztés a Dunaújváros területén lévő 13 db gyalogátkelők (zebrák) és környezeteinek 
megvilágítás kiépítés, kiviteli tervdokumentáció elkészítésére gazdasági szereplő kiválasztására 
tesz javaslatot. 
 
 
 
 



19.Javaslat DMJV közigazgatási területén működtetett térfelügyeleti kamerarendszer 
karbantartására, javítására, folyamatos üzemének biztosítására árajánlatok bekérésére 
Előadó: Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető 
Előkészítő: Markóth Béla igazgató/osztályvezető 
 Farkas Róbert ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2017.06. 07. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.06. 07. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2017.06. 07. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A 528/2016 (VI.13.) PM. határozat alapján az Önkormányzat és az ERANDO Biztonságtechnikai 
Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. között 2016. június 20. napján létrejött vállalkozási szerződés 
2017. július 31. napjával lejár. Jelen előterjesztés a karbantartással kapcsolatos árajánlatok 
bekérésére tesz javaslatot. 
 
 
20.Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó 
szolgáltatási keretszerződés - 2017. április-december hónap - 1. sz. módosítása 
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:  Mádai Balázs elnök-vezérigazgató DVG Zrt 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2017.06. 06. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.06. 07. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2017.06. 07. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.06. 07. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros MJV Önkormányzata a DVG Zrt. útján látja el közfeladatait évente kötendő szolgáltatási 
keretszerződés alapján. A szerződésben meghatározott út és járdaburkolatok felületi javítása, 
karbantartása (XIV.), Közkifolyók üzemeltetése (XVII.) feladatokra jóváhagyott előirányzat mértéke 
előreláthatólag nem elegendő a feladatok zökkenőmentes ellátására, mely a szerződés 1. számú 
módosítását indokolja. 
 
 
21.Javaslat  a Hunyadi János u. 4/1 szám alatt található épület (volt Juharos vendéglő) 
felújítására 
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: Mádai Balázs -elnök vezérigazgató DVG Zrt. 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2017.06. 06. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.06. 07. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2017.06. 07. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.06. 07. 
A napirendi pont rövid tartalma: Jelen előterjesztés a volt Juharos vendéglő építészeti, 
gépészeti és villamos felújítására tesz javaslatot. 
 



22.Javaslat Dunaújváros területén új buszváró pavilonok telepítési, buszöblök, parkolók, 
járdák javítása és jelzőtáblák aktualizálási munkálataira 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
 a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 

Debreczeni Tamás vezető ügyintéző  
Meghívott: Mádai Balázs DVG Zrt. – elnök-vezérigazgató 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2017. 06. 06. 
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2017. 06. 07. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 06. 07. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                                               2017. 06. 07. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a Dunaújváros területén új buszváró pavilonok 
telepítési, buszöblök, parkolók, járdák javítása és jelzőtáblák aktualizálási munkálataira tesz 
javaslatot a DVG Zrt. által megküldött árajánlatok alapján. 
 
 
23.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közterületi 
parkolóhelyek kizárólagos használatáról szóló 52/2011. (XI.18.) önkormányzati rendelet 
hatályon kívül helyezésére 
Előadó: Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság elnöke, 
 Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság elnöke, 
 Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság elnöke 
Előkészítő: Pásti Norbert ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság  2017.06.07. 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2017.06.07. 
Városüzemeltetési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2017.06.07. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A közterületi parkolóhelyek kizárólagos használatáról szóló helyi rendelettel kapcsolatban konkrét 
igény 2016. év végégi nem érkezett, azóta több igény került beadásra, melyekkel kapcsolatban 
már lakossági panaszok is érkeztek. Az igényeket, a panaszokat és a lehetséges gazdasági 
bevételeket mérlegelve a rendelet hatályon kívül helyezésére teszünk javaslatot.  
 
24.Javaslat, harminc darab új közterületi pad megrendelésére 
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       2017.06.07. 
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság,         2017.06.07. 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság  2017.06.07. 
Pénzügyi Bizottság             2017.06.06. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros területén rengeteg régi, rossz állapotú pad van 
melyeket javítani már nem lehet, ezért javasoljuk újabb harminc darab Urban T6-V típusú pad 
megrendelését a DVG Zrt. árajánlata alapján.  
 
 
 
 
25.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 192/2017. (III.16.) határozata 2. és 
3. pontjai módosítására, a társasági általános költség és pénzügyi műveletek eredményének 
megtérítésével kapcsolatosan 



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. 06. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 06. 
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 mindenképpen), 
illetve korábbi kérelmét fenntartja, miszerint kéri Dunaújváros MJV Önkormányzatát a társasági 
általános költség és a pénzügyi műveletek eredményének Önkormányzat általi viselését. 
 
 
26.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 738/2016. (XI.17.) határozata 
figyelembevételével, az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási 
közszolgáltatás megújításának előkészítésére vonatkozó vállalkozási szerződés 
módosítására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

 a pénzügyi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető  
 Engyel László ügyintéző 
Meghívott: Szabó Imre igazgató, Városfejlesztési Igazgatóság 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 06. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. 06. 
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2017. 06. 
pénzügyi bizottság  2017. 06. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Közgyűlése a 738/2016. (XI.17.) 
határozatával döntött arról, hogy az autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítási 
közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos pályázati kiírás elkészítésével a Mobilissimus Kft.-t bízza 
meg. A megbízási szerződés teljesítése alatt az előkészítő osztály egyeztető tárgyalást folytatott a 
gazdasági társasággal a feladattal kapcsolatosan. A Modern Városok Program keretien belül 2018. 
I. vagy II. félévében buszbeszerzés valósulhat meg Dunaújvárosban.  
 
 
27.Javaslat a Fáy A. utcai műfüves pálya üzemeltetésére (DVG Zrt. ajánlata) 
Előadó: a pénzügyi bizottság 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: Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt.  
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2017.06.06. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                      2017.06.07. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.06.07. 



A napirendi pont rövid tartalma: Javaslat a Fáy A. utcai műfüves pálya üzemeltetésére. A DVG 
Zrt. ajánlata 280.500,-Ft+Áfa/hó. 
 
28.Javaslat az önkormányzat tulajdonát képező és a DVG Zrt. kezelésében lévő lakások és 
nem lakás célú helyiségek vonatkozásában a 2016. évi ingatlankezelés, gazdálkodás 
bevételeiről és kiadásairól készült elszámolás elfogadására, lakásbérleti díjtartozások 
leírására 

Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző 
Meghívott: Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt.  
 Moravecz Attila osztályvezető, Közigazgatási Osztály 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2017.06.06. 
a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság                  2017.06.07. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.06.07. 
A napirendi pont rövid tartalma: Javaslat az önkormányzat tulajdonát képező és a DVG Zrt. 
kezelésében lévő lakások és nem lakás célú helyiségek vonatkozásában a 2016. évi 
ingatlankezelés, gazdálkodás bevételeiről és kiadásairól készült elszámolás elfogadására, 
lakásbérleti díjtartozások leírására. 
 
29.Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 2017. évi ingatlankezelési terve 
elfogadásra 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző 
Meghívott: Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt.  
 Moravecz Attila osztályvezető, Közigazgatási Osztály 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2017.06.06. 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság            2017.06.07. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.06.07. 
A napirendi pont rövid tartalma: A DVG Zrt. a hatályos ingatlan-kezelési megbízási szerződésben 
foglaltaknak megfelelően elkészítette a 2017. évi ingatlankezelési tervét. 
 

 
30.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Dunaújvárosi 
Vagyonkezelő Zrt. között a dunaújvárosi 3371/3 helyrajzi számú ingatlanon található épület 
őrzésére vonatkozó vállalkozási szerződés módosítására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
 Dr. Kaja Edit ügyintéző 
Meghívott::   Mádai Balázs a DVG Zrt. Elnök-vezérigazgatója 
                      2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1. 
Véleményező bizottságok:  
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.06. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.06. 
pénzügyi bizottság 2017.06. 



A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és DVG Zrt. 
között szerződés jött létre,  a dunaújvárosi 3371/3 helyrajzi számú ingatlanon található épület 
őrzésére vonatkozóan 2017. március 8. napjától április 8 napjáig. Azonban ezen időpontig nem kapta 
visza birtokba DMJV Önkormányzata az ingatlant, ezért szükséges a szerződés módosítása. 
 

31.Javaslat a Energo-Hőterm 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:    Busi Éva az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft. ügyvezető igazgatója 
                      2400 Dunaújváros, Építők útja 1. 
Véleményező bizottságok:  
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.06.07. 
pénzügyi bizottság 2017.06.07. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft. megküldte DMJV 
Közgyűlésének 2016. évi éves beszámolóját. A beszámoló elfogadásáról a Közgyűlés dönt. 
 

32.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 2017.06.07. 
pénzügyi bizottság 2017.06.07. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. megküldte DMJV 
Közgyűlésének 2016. évi éves beszámolóját. A beszámoló elfogadásáról a Közgyűlés dönt. 
 
33.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Vöröskereszt Fejér 
Megyei Szervezet között fennálló haszonkölcsön szerződés 3. számú módosítására, 
Dunaújváros, Városháza tér 1. VIII. 807. és 808. sz. irodahelyiség és a hozzájuk tartozó 
tárgyaló vonatkozásában  
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
 Dr. Kaja Edit ügyintéző 
Meghívott::  Szücsné Szigeti Hedvig megyei igazgató  
                     Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete 8001 Székesfehérvár, Pf.: 124. 
Véleményező bizottságok:  
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.06.07. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.06.07. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar 
Vöröskereszt Fejér Megyei szervezete között haszonkölcsön szerződés jött létre 2010. június 25-én 
a Dunaújváros, Városháza tér 1. VIII. 807 és 808. sz. irodahelyiség és a hozzájuk tartozó tárgyaló 
vonatkozásában 5 évre. A szerződés meghosszabbításra került. A szerződésmódosítás szerint a 
haszonkölcsön szerződés 2017. június 30-án lejár. A Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete 
kérte a haszonkölcsön szerződés további meghosszabbítását. 
 
34.Javaslat a Sukothai Team Thai Box Egyesület támogatási kérelmével kapcsolatosan 



Előadó: vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő: dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Kemenczei Anett ügyintéző 
Meghívott: Rozman István elnök (2400 Dunaújváros, Erkel kert 17. 1/3.) 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2017.06.07. 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság 2017.06.06. 
pénzügyi bizottság 2017.06.06. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.06.07. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Sukothai Team Thai Box Egyesület elnöke azzal a kérelemmel 
fordult Polgármester Úrhoz, hogy a „Nemzetek Csatája 3.” nemzetközi k-1 és profi Box Gála 
Dunaújvárosban való megrendezéséhez további 1.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást 
biztosítson. 
 
35.Javaslat Gál Roland Ádám támogatási kérelmével kapcsolatosan 
Előadó: vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő: dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Kemenczei Anett ügyintéző 
Meghívott: Gál Roland Ádám (2400 Dunaújváros, Széchenyi u. 3/A. 3/1.) 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2017.06.07. 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság 2017.06.06. 
pénzügyi bizottság 2017.06.06. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.06.07. 
A napirendi pont rövid tartalma: Gál Roland Ádám egyéni sportoló azzal a kérelemmel fordult 
Polgármester Úrhoz, hogy a 2017. május 26-28. között megrendezett WBPF Európa Bajnokságon 
való részvételének költségeihez 300.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást biztosítson. 
 
36.Javaslat a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum vagyonkezelésében lévő Szakközép- és 
Szakiskolák tárgyi eszközeinek selejtezésére 
Előadó: vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Vaszilkó Józsefné ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 06.07. 
A napirendi pont rövid tartalma::A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum  önkormányzattól 
vagyonkezelésbe vett Szakközép- és Szakiskolai elhasználódott, elavult eszközeit kéri kiselejtezni 
 
37.A Sportingatlanok üzemeltetésére vonatkozó beszerzési eljárásra beérkezett pályázatok 
bontása  
Előadó: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő: Engyel László ügyintéző  
Meghívott:  
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 06. 
A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Közgyűlése a 369/2017.(V.18.) határozatában döntött arról, 
hogy az önkormányzati tulajdonban álló, dunaújvárosi 316/7 hrsz.-ú Sportingatlanok üzemeltetsésére 
beszerzési eljárást kíván lebonyolítani. A fent jelzett határozatban megjelölt gazdasági társaságok 
részére az előkészítő osztály megküldte a beszerzési eljárási dokumentációt. Az ajánlattételi határidő 
2017. június 02. 12 óra volt. 
 
38.A Pannon Inferior Kft. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme, a Dunaújváros, Bem u. 2. sz., 
2188 hrsz alatti ingatlan villamos energia ellátásához 
Előadó: vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
 dr. Kneipp István jogi ügyintéző 



Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. június 7. 
A napirendi pont rövid tartalma: Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem, kártalanítási összeg 
megfizetésével.

 
A tervezett földkábeles elektromos bekötővezetéket az önkormányzati tulajdonú 

2227 hrsz.-ú (Bem utca) ingatlan igénybevételével építenék (a kártalanítási összeg 12100.- Ft + Áfa). 
 
 
39.A Pannon Inferior Kft. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme légkábeles hálózat 
átépítéséhez a Dunaújváros, Csabagyöngye u. 23. villamos energia ellátásához 
Előadó: vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
 dr. Kneipp István jogi ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. június 7. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem, kártalanítási összeg megfizetése nélkül. 
A tervezett 0,4 kV-os légkábel és közvilágítási kábel hálózat átépítés az önkormányzati tulajdonú 
Csabagyöngye és Ivó utcát érinti. 
 
 
40.A Pannon Inferior Kft. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme közvilágítási kábel cseréhez 
a Dunaújváros, Dózsa György út 2-38 sz. között 
Előadó: vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
 dr. Kneipp István jogi ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. június 7. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem, kártalanítási összeg megfizetése nélkül. 
A tervezett közvilágítási kábelcsere az önkormányzati tulajdonú 42/1                              hrsz-ú 
Dózsa György utat érinti. 
 
 
41.A Pannon Inferior Kft. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme, a Dunaújváros,  
Kossuth L u 22. alatti társasház villamos energia ellátásához 
Előadó: vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
 dr. Kneipp István jogi ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. június 7.  
A napirendi pont rövid tartalma: Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem, kártalanítási összeg 
megfizetésével.

 
A tervezett földkábeles elektromos vezetéket az önkormányzati tulajdonú Kossuth L. 

utca és Szórád Márton út igénybevételével építenék (a kártalanítási összeg 126500.- Ft + Áfa). 
 
 
42.A Pannon Inferior Kft. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme, a Dunaújváros, Mályva u. 3. 
sz, 3915 hrsz alatti ingatlan villamos energia ellátásához 
Előadó: vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
 dr. Kneipp István jogi ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 



gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. június 7.  
A napirendi pont rövid tartalma:  
Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem, kártalanítási összeg megfizetésével.

 
A tervezett földkábeles 

elektromos bekötővezetéket az önkormányzati tulajdonú, 3942 hrsz-ú út ingatlan igénybevételével 
építenék (a kártalanítási összeg  8800.- Ft + Áfa). 
 
 
43. Egyebek 
 
 
Dunaújváros, 2017. június 2. 
 
 
 
       Hingyi László s.k. 
     a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 


