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M E G H Í V Ó  
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
 a  Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság 

2017. augusztus 2-án (szerda) 
11 órai kezdettel 

rendkívüli nyílt együttes ülést tart, melyre meghívom 
 
 
 
 

Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 1. VII. emeleti tárgyaló 

 

A Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság, valamint a 
Pénzügyi Bizottság a következő nyílt napirendi pontokat 
együttesen tárgyalja 
 
Nyílt napirendek: 
 
 
1.Javaslat a Napsugár Tagóvoda és az Aprók Háza Tagóvoda felújítására vonatkozó 
vállalkozási szerződések 1. számú módosítására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

Előkészítő: Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
Meghívott: Mádai Balázs DVG Zrt. -elnök vezérigazgató 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 08. 02. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2017. 08 .02. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. 08. 02. 
pénzügyi bizottság 2017..08. 02. 
A napirendi pont rövid tartalma: Jelen előterjesztés javaslatot tesz a Napsugár Tagóvoda és az 
Aprók Háza Tagóvoda felújítására vonatkozó vállalkozási szerződések 1. számú módosítására. A 
módosítás többletforrást nem igényel. 
 
2.Javaslat a Dunaújváros területén intelligens gyalogátkelő telepítésére  
Előadó: a pénügyi 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 
 Farkas Róbert ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2017.08. 02. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.08. 02. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2017.08. 02. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.08. 02. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Jelen előterjesztés a  Dunaújváros területén intelligens gyalogátkelő telepítésére tesz javaslatot. 

3.Javaslat a “Szennyvíztisztító telep felújítási munkálatainak tárgyában induló 
közbeszerzési eljárás során a műszaki ellenőri tevékenység ellátásának biztosítása”  
tárgyban benyújtott ajánlatok értékelésére, a nyertes kiválasztására, valamint a megbízási 
szerződés-tervezet jóváhagyására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

Előkészítő: Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
 Somfainé Petőfalvi Anita közbeszerzési ügyintéző 
 Rontó Mónika közbeszerzési ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság     2017.08.02. 
Pénzügyi Bizottság        2017.08.02. 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság    2017.08.02. 
Városüzemeltetési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság  2017.08.02. 
Az Önkormányzat Bírálóbizottsága      2017.07.25. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a „szennyvíztisztító telep felújítási munkálatainak 
tárgyában induló közbeszerzési eljárás során a műszaki ellenőri tevékenység ellátásának 
biztosítása” tárgyban ajánlatok benyújtását kérte. Az előterjesztés az ajánlattételi határidőben 
benyújtott ajánlatok alapján a nyertes kiválasztására, valamint a kapcsolódó megbízási szerződés-
tervezet jóváhagyására irányul.  

4.Javaslat a szennyvíztisztító telep felújítási munkálatainak tárgyában közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapítására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

Előkészítő: Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
 Somfainé Petőfalvi Anita közbeszerzési ügyintéző 
 Rontó Mónika közbeszerzési ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság      2017.08.02. 
Pénzügyi Bizottság         2017.08.02. 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság     2017.08.02. 
Városüzemeltetési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság   2017.08.02. 
Az Önkormányzat Bírálóbizottsága       2017.07.25. 
 
 A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város szennyvíztisztító telepén a 
szennyvíz tisztítását végző medencék felújítása, továbbá azok biztonságos és folyamatos 



üzemének biztosítása végett közbeszerezési eljárás indult, mely eljárás eredményének 
megállapítása szükséges. 
 
5.Javaslat a KEHOP-2.2.2-15-2015-00044, a Dunaújvárosi Szennyvíz Agglomeráció 
Csatornázása és Csatorna Hálózat Fejlesztése elnevezésű projekt kivitelezői szerződésének 
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 osztályvezető 
 Kindle-Vincze Márta ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2017.08.02. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.08.02. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2017.08.02. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.08.02. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés javaslatot tesz a KEHOP-2.2.2-15-2015-00044, 
a Dunaújvárosi Szennyvíz Agglomeráció Csatornázása és Csatorna Hálózat Fejlesztése 
elnevezésű projekt megvalósítására vonatkozó közbeszerzési eljárás keretében lefolytatott nyertes 
kivitelezővel történő szerződés kötés aláírására. 
 
6.Javaslat  Kilátó kialakításának megvalósítására 
Előadó: Gazdasági és területfejlesztési bizottság      
  Városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság    . 
  Pénzügyi bizottság          
  Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       
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      2017.08.02 
Városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság     2017.08.02 
Pénzügyi bizottság         2017.08.02. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2017.08.02 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Javaslat a Felső-Dunaparton megvalósítani tervezett Kilátó projekt önkormányzati forrásból történő 
megvalósítására, valamint a lebonyolítói feladatok Vasmű u. 41. Irodaház Kft részére történő átadásra  
 
7.Javaslat Hegedűs Luca támogatási kérelmével kapcsolatosan 
Előadó: vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő: dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Kemenczei Anett ügyintéző 
Meghívott: Hegedűs Noémi (2458 Kulcs, Ifjúsági utca 17.) 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2017.08.02. 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2017.08.02. 
pénzügyi bizottság 2017.08.02. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság          2017.08.02. 
A napirendi pont rövid tartalma: Hegedűs Noémi, Hegedűs Luca édesanyja,  azzal a 
kérelemmel fordult Polgármester Úrhoz, hogy Hegedűs Luca 2017. augusztusában Brazíliában 
megrendezésre kerülő Korosztályos Sakk Világbajnokságon való részvételének költségeihez 
vissza nem térítendő támogatást biztosítson. 
 
 



8.Javaslat Pásti Emese támogatási kérelmével kapcsolatosan 
Előadó: vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő: dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Kemenczei Anett ügyintéző 
Meghívott: Pásti Emese (pastiemese18@gmail.com) 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2017.08.02. 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2017.08.02. 
pénzügyi bizottság 2017.08.02. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                   2017.08.02. 
A napirendi pont rövid tartalma: Pásti Emese, Pásti Zsombor, Pásti Áron és Pásti Anna 
édesanyja,  azzal a kérelemmel fordult Polgármester Úrhoz, hogy a gyerekek Európai Uniós 
Sakkbajnokságon való részvételének költségeihez vissza nem térítendő támogatást biztosítson. 
 
9. Javaslat a 493/2017. (VI.27.) határozat 1. pontjának módosítására - Dunaújváros MJV 
Önkormányzata vagyon- és felelősségbiztosítása 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
a pénzügyi bizottság elnöke 

Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető  
 Engyel László ügyintéző 
Meghívott:  
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 08. 02. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. 08. 02. 
pénzügyi bizottság             2017. 08. 02. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Közgyűlése a 493/2017. (VI.27.) határozatával 
döntött arról, hogy fel kívánja mondani az Uniqa Biztosítóval megkötött vagyon- és 
felelősségbiztosítási szerződését, valamint arról, hogy a CIG Pannónia ajánlatát fogadja el, mely 
2017. október 01-én lép hatályba. A fent említett közgyűlési határozat 1. pontjának módosítása 
szükséges, mert a korábban egy ajánlatban megküldött vagyon és felelősségbiztosítást az Uniqa 
Biztosító három kötvényre bontotta szét és a felmondás mindhárom esetében szükséges. 
 
10.Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. folyószámla-hitelkeret igénybevételéhez 
szükséges kezességvállalás megadására 
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 2017.08.02. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.08.02. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.08.02. 
A napirendi pont rövid tartalma: A DVG Zrt. 400 millió forintos folyószámla-hitelkeret 
biztosításához kéri az Önkormányzata kezességvállalását. 
 
11.Javaslat a Dunaújvárosi Élményfürdő önkormányzati tulajdonba kerülésének 
előkészítéséhez szükséges döntés meghozataláról 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
  a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző 
Meghívott: Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt. 



Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2017.08.02. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.08.02. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.08.02. 
a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság           2017.08.02. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Recovery Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zrt. tulajdonát 
képező dunaújvárosi élményfürdő megvásárlására vonatkozó koncepció.  
 
 12.Javaslat a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. közfeladat ellátásához 

szükséges forrás biztosításáról 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
 az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 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: Kiss András ügyvezető, Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nkft. 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2017.08.02. 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság            2017.08.02. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.08.02. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.08.02. 
A napirendi pont rövid tartalma: Javaslat a kulturális, ifjúsági és sport közfeladatok ellátására 
vonatkozó, a Kistérségi Turisztika Nonprofit Kft.-vel kötött közfeladat ellátási szerződésben 
meghatározott feladatok ellátásához szükséges forrás biztosításáról.  
 
 

A következő napirendi pontokat csak a Gazdasági és 
Területfejlesztési Bizottság tárgyalja! 
 
13.Javaslat a Modern Városok Program keretében elkészített Zöld SZTK kiviteli terveinek 
átadására 
Előadó: a Gazdasági és területfejlesztési bizottság elnök 
 az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:         Szabó Imre – Városfejlesztési osztályvezető 
                             Kárgli Rita - településrendezési ügyintéző 
Meghívott:        Dr. Kovács Péter hivatalvezető 
  FMKH Dunaújváros Járási Hivatal 
Véleményező bizottságok: 
a Gazdasági és területfejlesztési bizottság      2017.08.02. 
a ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2017.08.02. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros MJV Önkormányzata a Modern Városok Program elkészíttette a Zöld SZTK kiviteli 
terveit. Az épületben a Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatalának irodái 
lesznek elhelyezve. A projekt megvalósítása érdekében a kiviteli tervek átadása szükséges a Fejér 
Megyei Kormányhivatal részére. 
 
14.Javaslat tulajdonosi hozzájárulás, 795/2016. (IX.26.) PM. határozat módosítására – KISS 
AIKIDO székhelyhasználat  
Előadó: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő: Engyel László ügyintéző  
Meghívott: Kiss Attila elnök, KISS AIKIDO Sportegyesület  
 
Véleményező bizottságok: 



gazdasági és területfejlesztési bizottság     2017. 08. 02. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Polgármestere a 795/2016. (IX.26.) PM. 
határozatával járult hozzá ahhoz, hogy Dunaújváros MJV Önkormányzata kizárólagos 
tulajdonában álló, dunaújvárosi 18/6/D/8 hrsz.-ú, természetben a 2400 Dunaújváros, Táncsics 
Mihály u. 11. I/4. Szám alatt nyilvántartott ingatlant a KISS AIKIDO Sportegyesület székhelyként 
használhassa. A Székesfehérvári Törvényszék hiánypótlást kért, mely szerint meg kell határozni a 
székhelyhasználat jogcímét.  
 
15.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. 08. 02. 
A napirendi pont rövid tartalma::A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum  önkormányzattól 
vagyonkezelésbe vett Szakközép- és Szakiskolai elhasználódott, elavult eszközeit kéri kiselejtezni 
 
16.A Pannon Inferior Kft. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme, a Dunaújváros, Thököly Imre 
u. 15. sz., 1070/1 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. 08. 02. 
A napirendi pont rövid tartalma: Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem, kártalanítási összeg 
megfizetésével.

 
A tervezett földkábeles elektromos bekötővezetéket az önkormányzati tulajdonú, 

1107 hrsz.-ú (Thököly utca) ingatlan igénybevételével építenék. (a kártalanítási összeg 5500.- Ft + 
Áfa) 
 
17.A Pannon Inferior Kft. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme a Dunaújváros, Akácos út 
3901 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. 08. 02. 
A napirendi pont rövid tartalma: Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem, kártalanítási összeg 
megfizetésével.

 
A tervezett földkábeles elektromos bekötővezetéket az önkormányzati tulajdonú, 

3942 hrsz.-ú (Akácos út) ingatlan igénybevételével építenék (a kártalanítási összeg 6600.- Ft + 
Áfa). 
 
18.A Pannon Inferior Kft. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme, a Dunaújváros, Frangepán u. 
13. sz., 2701  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. 08. 02.     
A napirendi pont rövid tartalma: Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem, kártalanítási összeg 
megfizetésével.

 
A tervezett földkábeles elektromos bekötővezetéket az önkormányzati tulajdonú, 



2708 hrsz.-ú (Frangepán utca) ingatlan igénybevételével építenék. (a kártalanítási összeg 7700.- 
Ft + Áfa) 
 
19.A Pannon Inferior Kft. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme, a Dunaújváros, Jókai u. 6. 
sz., 1252/1 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. 08. 02. 
A napirendi pont rövid tartalma: Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem, kártalanítási összeg 
megfizetésével.

 
A tervezett földkábeles elektromos bekötővezetéket az önkormányzati tulajdonú, 

1216 hrsz-ú út ingatlan igénybevételével építenék (a kártalanítási összeg  8800.- Ft + Áfa). 
 
20.A Pannon Inferior Kft. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme transzformátor állomás 
telepítéséhez a Dunaújváros, Kenyérgyári út 7. sz. 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. 08. 02. 
A napirendi pont rövid tartalma: Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem, kártalanítási összeg 
megfizetésével.

 
A tervezett transzformátor állomást és földkábeles elektromos bekötővezetéket az 

önkormányzati tulajdonú, 680 hrsz.-ú (Kenyérgyári út) ingatlan igénybevételével építenék. (a 
kártalanítási összeg 66.000.- Ft + Áfa) 
 
21.A Pannon Inferior Kft. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme, a Dunaújváros, Petőfi 
Sándor u. 94. sz., 2289 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. 08. 02. 
A napirendi pont rövid tartalma: Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem, kártalanítási összeg 
megfizetésével.

 
A tervezett földkábeles elektromos bekötővezetéket az önkormányzati tulajdonú,  

2162/1 hrsz.-ú (Petőfi Sándor utca) ingatlan igénybevételével építenék (a kártalanítási összeg 
2200.- Ft + Áfa). 
 
 
Dunaújváros, 2017. július 28. 
 
 
 
        Hingyi László s.k. 
      a gazdasági és területfejlesztési bizottság 


