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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. szeptember 19-én (kedd) 
15:00 órai kezdettel 

rendkívüli nyílt  együttes ülést tart, melyre meghívom 
 
 
 

Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 1. Földszinti díszteremben 

 

A Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság, valamint a 
Pénzügyi Bizottság a következő nyílt napirendi pontokat 
együttesen tárgyalja! 
 
 
Nyílt napirendek: 
 

 
1.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítására 
 
Előadó: Cserna Gábor polgármester 
Előkészítő: Dudás Pálné költségvetési és pénzügyi osztályvezető  
 Szekeres Réka pénzügyi vezető ügyintéző 
Meghívott: - 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2017. 09. 19. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 09. 19. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. 09. 19. 
 
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 

 
2.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata számlavezető pénzintézetével 
szerződés meghosszabbítására irányuló döntés meghozatalára  
 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Előkészítő: Dudás Pálné költségvetési és pénzügyi osztályvezető 
 Végh Szilvia pénzügyi ügyintéző 



Meghívott: - 
  
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság  2017. 09. 19. 
pénzügyi bizottság  2017. 09. 19. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. január 2. és 2017. december 31.közötti 
időszakra kötött szerződést az OTP Bank Nyrt. -vel bankszámlavezetési feladatainak ellátására. 
Javaslatot teszünk az OTP Bank Nyrt.-vel kötött szerződés 3 évre szóló meghosszabbítására.  
 
3.Javaslat a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza északi oldal tetőszigetelés 
 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 2017.09.19. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.09.19. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2017.09.19. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.09.19. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Jelen előterjesztés a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza 
északi oldal tetőszigetelés felújítási munkáira tesz javaslatot a DVG Zrt. által megküldött költségvetés 
alapján. 
 
4.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának közbeszerzési értékhatárt el 
nem élő beszerzések lebonyolításáról szóló önkormányzati szabályzat módosítására 
 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

  
Előkészítő:   Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 

Somfainé Petőfalvi Anita közbeszerzési ügyintéző 
Rontó Mónika közbeszerzési ügyintéző 

Meghívott:  - 
 
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság      2017.09.19. 
Pénzügyi bizottság        2017.09.19. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2017.09.19. 

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 312/2017. 
(V.9) határozatával elfogadott DMJV Önkormányzatának közbeszerzési értékhatárt el nem érő 
beszerzéseinek lebonyolításáról szóló szabályzat módosítása szükséges DMJV Polgármesteri 
Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának változása végett.  A szabályzat módosításának 
elfogadása a közgyűlés hatáskörébe tartozik. 

 
 
5.Javaslat, képviselői indítvány megtárgyalására Steora okos pad kihelyezésének tárgyában 



 
Előadó: Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály osztályvezető 
Előkészítő: Tóth Andrea ügyintéző 
Meghívott: Iván László önkormányzati képviselő 
  
Véleményező bizottságok: 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság       2017.09.19. 
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság,         2017.09.19. 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság  2017.09.19. 
Pénzügyi Bizottság             2017.09.19. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Iván László képviselő úr képviselői indítványt nyújtott be Steora 
okos pad kihelyezésére. Indítványában két lehetséges helyszínként Dunaújváros, Dózsa György 
tér vagy a Városháza tér területét jelölte meg. 
 
6.Javaslat a „Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztése II. ütem keretében, 
kivitelező kiválasztása” tárgyú feltételes közbeszerzési eljárás megindítására 

Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
 a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
 az önkormányzat bírálóbizottsága elnöke 
Előkészítő:   Szabó Imre osztályvezető 
 Hévizi Andrea településrendezési ügyintéző 
                       
Meghívott:   BMSK Zrt. részéről közbeszerzési tanácsadó, Vencli Adrienn 
 DVN Zrt. részéről ügyvezető igazgató, Sági Péter 
                       
Véleményező bizottságok: 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2017. 09.19. rk. 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 2017. 09.19. rk. 
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 2017. 09.19. rk. 
Pénzügyi Bizottság 2017. 09.19. rk. 
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság 2017. 09.19. rk. 
Bírálóbizottság 2017. 09. 19. rk. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros labdarúgó – sportlétesítmény fejlesztésének 2. 
ütemére irányuló döntések meghozatalára, a kivitelező kiválasztására elindítandó feltételes 
közbeszerzési eljárás megindítására. 
 
7.Javaslat a GINOP – 7.1.6-16 számú római LIMES helyszínek fejlesztésére vonatkozó 
pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára 
 
Előadó:      a Gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 a Pénzügyi bizottság elnöke  
Előkészítő:   Szabó Imre – osztályvezető 
                       Kárgli Rita - településrendezési ügyintéző 
Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 
a Gazdasági és területfejlesztési bizottság      2017.09.19. 
a Pénzügyi bizottság         2017.09.19. 
az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság     2017.09.19. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  



Dunaújváros MJV Közgyűlése a 196/2016. (IV.21.) határozatával támogatta a világörökségi 
helyszínek fejlesztése témájú (GINOP-7.1.6-16) pályázaton való indulást. A pályázat 
benyújtásához szükséges a fejlesztési terület előzetes régészeti feltárása, amelyhez szükséges az 
ehhez kapcsolódó döntések meghozatala. 

 
8.Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának elindítására az 
Európatanács u. – Ivó u. – Csabagyöngye u. – Barsi D. u. – Táborállás u. által határolt 
területén 

Előadó:      a Gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 a Pénzügyi bizottság elnöke  
Előkészítő:         Szabó Imre – osztályvezető 
                        Kárgli Rita - településrendezési ügyintéző 
Meghívott:   
 
Véleményező bizottságok: 
a Gazdasági és területfejlesztési bizottság     2017.09.19. 
a Pénzügyi bizottság        2017.09.19. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Táborállás ÉNY-i területén korábban a hétvégi házas üdülőterület övezetben lehetőség volt 
lakóházak építésére. A jogszabályi környezet változása miatt erre már nincs lehetőség, ezért 
lakossági kérésre javasoljuk, hogy Táborállás hétvégi házas üdülőterület építési övezetbe tartozó 
területének azon részén, ahol a terület nem a mérnökgeológiai teljes védelmi zónában található a 
telkek kerüljenek kertvárosias lakóterület építési övezetbe. 

 
 

9.Javaslat a Modern Városok Program keretén belül a „Radari sporttelep fejlesztése” 
elnevezésű projekt megvalósítása érdekében kötendő szerződések elbírálására 
 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

Előkészítő: Szabó Imre osztályvezető 
Meghívott: ----- 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.09.19. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.09.19. 
pénzügyi bizottság 2017.09.19. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros MJV Közgyűlése az 551/2017. (IX:05.), az 552/2017. (IX.05.) és az 553/2017. (IX.05.) 
határozatával döntött a Radari sporttelep kivitelezési munkáival kapcsolatos szerződés 
megkötéséről a DVG Zrt.-vel. A Radari sporttelep megvalósításával kapcsolatos műszaki ellenőri 
és beruházás lebonyolítói feladatok ellátására a BMSK Zrt. kell megbízni a 243/2017. (VIII.28.) 
Korm. rendelet 1. §-a értelmében. 
 
10.Javaslat  ajánlattételi felhívás kiírására a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01104 
„Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP rendszerhez való csatlakozása című 
projekt megvalósításához szükséges tájékoztató tábla készítése vonatkozásában 

 
Előadó: Szabó Imre osztályvezető 
Előkészítő: Szabó Imre osztályvezető 
 Borka Ildikó pályázati koordinációs ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság         2017.09.19 



ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2017.09.19. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság  2017.09.19. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Önkormányzatunk 9 M Ft támogatást nyert az Az ASP rendszer 
bevezetéséhez kapcsolódó KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01104 projekt megvalósítására. Az 
előterjesztés tárgya a kötelező nyilvánosság biztosításához szükséges “C” típusú tájékoztató tábla 
készítésére vonatkozóan az ajánlatadói kör, az ajánlattételi felhívás és a szállítói szerződés 
véleményezése. 
 
11.Javaslat nyertes ajánlattevő kiválasztására a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01104 
„Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP rendszerhez való csatlakozása című 
projekt megvalósításához szükséges informatikai eszközök és szolgáltatások beszerzése 
vonatkozásában 

 
Előadó: Szabó Imre osztályvezető 
Előkészítő: Szabó Imre osztályvezető 
 Borka Ildikó pályázati koordinációs ügyintéző 
Meghívott: - 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság         2017.09.19 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2017.09.19. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság  2017.09.19. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Önkormányzatunk 9 M Ft támogatást nyert az Az ASP rendszer 
bevezetéséhez kapcsolódó KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01104 projekt megvalósítására. Az 
előterjesztés tárgya az informatikai eszközök beszerzését végző, illetve informatikai 
szolgáltatásokat nyújtó vállalkozó kiválasztása, valamint a kapcsolódó szerződés véleményezése. 
 
12.Javaslat a Művész Jazz Klub 2017. évi támogatására 
 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
 gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 pénzügyi bizottság elnöke 
                       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető 
 Bokor Zsuzsanna, kulturális ügyintéző 
Meghívott: Mádai Balázs DVG Zrt. elnök-vezérigazgató 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság 2017.09.19. 
pénzügyi bizottság 2017.09.19. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság           2017.09.19. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.09.19. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  A 2017. évi költségvetési rendelet 5.a. melléklete „Jazz klub” 
címszó alatt 5.000 E Ft-os előirányzatot tartalmaz. A DVG Zrt. évek óta szervezi a 
koncertsorozatot, a  2016. évi támogatással elszámolt és benyújtotta az idei kérelmét. 
 
13.Javaslat a Dunaújvárosi Hírlap „Becsengettek” c. mellékletének megrendelésére 
 
Előadó: a humán szolgáltatási osztályvezető 
Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető 
 Szabó Ádám ügyintéző 
Meghívott: Várkonyi Zsolt lapigazgató főszerkesztő 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 09. 19. 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2017. 09. 19. 



pénzügyi bizottság 2017. 09. 19. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A Dunaújvárosi Hírlap nevében Várkonyi Zsolt főszerkesztő azzal a kéréssel fordult Polgármester 
Úrhoz, hogy az idén először megjelenő, az általános iskola osztályait bemutató „Becsengettek” c. 
újságmelléklet megjelentetését Önkormányzatunk támogatni szíveskedjen. A kiadvány gyártási 
költsége bruttó 317.500 Ft.  
 
 
14.Javaslat a Dunaferr Sportegyesületnek nyújtott visszatérítendő támogatás, valamint a 
Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesülettel kötött kölcsönszerződés 
módosítására 

Előadó: gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 pénzügyi bizottság elnöke 
 oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke 
 ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Kemenczei Anett ügyintéző 
Meghívott: Vígh György DPASE elnök 
 Mátyás Gábor Dunaferr SE elnök                                
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság      2017.09.19. 
pénzügyi bizottság         2017.09.19. 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság     2017.09.19. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                                                     2017.09.19. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: a Dunaferr Sportegyesületnek nyújtott visszatérítendő 
támogatás, valamint a Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesülettel kötött 
kölcsönszerződés módosítása 
 
15.Javaslat a dunaújvárosi 776/1 helyrajzi számú, Dunaújváros, Budai Nagy Antal u. 2. szám 
alatt található ingatlan egy részének megvásárlására 
 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
  az ügyrendi, igazgatás és jogi bizottság elnöke 

a pénzügyi bizottság elnöke  
Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
  Dr. Kaja Edit ügyintéző 
Meghívott::  Ferenc Kornél a Dunanett Dunaújvárosi Regionális Köztisztasági és   
  Hulladékkezelő, Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője  
Véleményező bizottságok:  
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.09.19. 
ügyrendi, igazgatás ás jogi bizottság  2017.09.19. 
pénzügyi bizottság 2017.09.19. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés kezdeményezi dunaújvárosi 776/1 helyrajzi 
számú ingatlan egy részének megvásárlását a Dunaújvárosi Hajléktalan Ellátó Központ bővítése 
céljából.  
 
16.Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda Szivárvány Tagóvodája (Dunaújváros, Bóna István u. 7.) 
őrzésére vonatkozó szerződés megkötésére a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel 
 
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 
             Dr. László Borbála a Humán Szolgáltatási Osztály vezetője 
Véleményező bizottságok:  
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.09.19. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.09.19. 
pénzügyi bizottság 2017.09.19. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés kezdeményezi vállalkozási szerződés 
megkötését a DVG Zrt.-vel a dunaújvárosi Szivárvány Tagóvoda őrzésére vonatkozóan. 
 
17.Javaslat kártérítési igény elbírálására 
 
Előadó: jogi és közgyűlési osztályvezető 
Előkészítő: dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető 
 dr. Horváth Petra ügyintéző 
Meghívott: Gyenes Miklós károsult 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                                     2017. 09. 13. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság                                                 2017. 09. 19. 
pénzügyi bizottság                                                                                   2017. 09. 19. 
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság                  2017. 09. 19. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: 2017. június 28-án a Dunaújváros, Kossuth Lajos utca 29. szám 
előtt parkolt gépjárműre ráestek egy platánfáról letörött faágak az esti vihar során, melynek 
következtében az autó több helyen megsérült. A károsult vagyoni kártérítési igénnyel lépett fel 
DMJV Önkormányzatával szemben.  
 
18.Javaslat kártérítési igény elbírálására 
 
Előadó: jogi és közgyűlési osztályvezető 
Előkészítő: dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető 
 dr. Horváth Petra ügyintéző 
Meghívott: Kajári Tibor károsult 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                                      2017. 09. 13. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság                                                  2017. 09. 19. 
pénzügyi bizottság                                                                                    2017. 09. 19. 
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság                   2017. 09. 19. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: 2017. június 28-án a Dunaújváros, Hengerész utca 11. szám 
előtt parkolt gépjárműre ráesett egy akácfa az esti vihar során, melynek következtében az autó 
több helyen megsérült. A károsult vagyoni kártérítési igénnyel lépett fel DMJV Önkormányzatával 
szemben.  
 
19.Javaslat kártérítési igény elbírálására 
 
Előadó: jogi és közgyűlési osztályvezető 
Előkészítő: dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető 
 dr. Horváth Petra ügyintéző  
Meghívott: Konta János károsult 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                                      2017. 09. 13. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság                                                  2017. 09. 19. 
pénzügyi bizottság                                                                                    2017. 09. 19. 
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság                   2017. 09. 19. 



 
A napirendi pont rövid tartalma: 2017. június 13-án a Dunaújváros, Százszorszép úton 
gépjárműjével a károsult kátyúba hajtott. A gépjármű jobb hátsó kereke megsérült. A károsult 
vagyoni kártérítési igénnyel lépett fel DMJV Önkormányzatával szemben.  
 
20.Javaslat kártérítési igény elbírálására 
 
Előadó: jogi és közgyűlési osztályvezető 
Előkészítő: dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető 
 dr. Horváth Petra ügyintéző 
Meghívott: Keserű Gyula János károsult 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                                     2017. 09. 13. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság                                                 2017. 09. 19. 
pénzügyi bizottság                                                                                   2017. 09. 19. 
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság                  2017. 09. 19. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: 2017. június 05-én a Dunaújváros, Erkel kertben az 
Egészségmegőrzési Központtal szemben parkolt gépjárműre ráesett egy platánfáról letörött faág, 
melynek következtében az autó több helyen megsérült. A károsult vagyoni kártérítési igénnyel 
lépett fel DMJV Önkormányzatával szemben.  
 
 
 

A következő napirendi pontokat csak a Gazdasági és 
Területfejlesztési Bizottság tárgyalja! 

 
 
21.Javaslat a Dunaújvárosi Tankerületi Központ által szervezett mohácsi lovastáborhoz 
nyújtott támogatás elszámolásának elfogadására 
  
Előadó: dr. László Borbála osztályvezető 
Előkészítő: dr. László Borbála osztályvezető 
 Péter Kata intézményigazgatási ügyintéző 
Meghívott: Szilágyiné Németh Sarolta – a Dunaújvárosi Tankerületi Központ 
 megbízott igazgatója 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság 2017.09.19. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.09.19. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 267/2017. (IV.21.) 
számú határozatával 5.365.800,- forint vissza nem térítendő támogatást ítélt meg a Dunaújvárosi 
Tankerületi Központ által szervezett mohácsi lovastábor rendezvényének támogatására. A  
megbízott igazgató megküldte elszámolását a lezajlott programmal kapcsolatban. 
 
22.Javaslat a a Dunaújváros, Váci Mihály u. 9. szám alatti, 451/31/B/83 hrsz.-ú helyiség 
ingyenes használatba adására a Carissa Sportegyesület részére 
 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző 
Meghívott: Tóth Imre elnök, Carissa Sportegyesület 
Véleményező bizottságok: 



gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.09.19. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.09.19. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Carissa Sportegyesület kéri az önkormányzat hozzájárulását, 
az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, Dunaújváros, Váci Mihály u. 9. szám alatt található 
78 m2 nagyságú helyiség ingyenesen használatához. 
 
23.Javaslat az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015.(V.22.) önkormányzati 
rendelet módosítására és a dunaújvárosi 3331/22 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett 
beépítetlen terület megnevezésű ingatlan egy részére, természetben az Északi Ipari Parkban 
található ingatlan hasznosítására (Darusín Kft. és Sifeko Kft. együttes kérelme) 
 
Előadó: a ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Engyel László ügyintéző 
Meghívott: Rauf Norbert ügyvezető, Innopark Nkft. 
 Radvánszki Sándor ügyvezető, Daru-Team Kft. 
 Sipeki Renátó ügyvezető, Sifekó Kft. 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 09.19. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. 09.19. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A Darusín Kft. és a Sifeko Kft. ajánlatot nyújtott be a dunaújvárosi 3331/22 hrsz. alatti ingatlan egy 
részének megvásárlására. 
 
 
24.Javaslat a dunaújvárosi 2976/31 és 2976/45 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett 
beépítetlen terület megnevezésű, természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlanok 
hasznosítására  

 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző 
Meghívott: Rauf Norbert ügyvezető, Innopark Nkft. 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.09.19. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.09.19. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Kulcs-Forg Kft. és a T-Modell Hungary Kft. ajánlatot nyújtott be a 
dunaújvárosi 2976/31 és 2976/45 hrsz. alatt található ingatlanok megvásárlása iránt. Az értékesítés 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló, 
15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete 27. §-a alapján nyílt pályázat útján lehetséges. 
 
25.Javaslat az Újvárosi Hokillák Sportegyesület részére nyújtott 3.000.000- Ft vissza nem 
térítendő támogatás – felhasználás elszámolásának megtárgyalására 
 
Előadó: vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Serfőző Anikó ügyintéző 
Meghívott: Baráth Artur elnök 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2017.09.19. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.09.19. 
  



A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a 392/2017. (IV.25.) határozat alapján 3.000.000- 
Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott az egyesület 2017. évi működésére, 
táplálékkiegészítőkre. Az elszámolás a támogatási összeg felhasználásáról megérkezett 
osztályunkra. 
 
26.Javaslat Fabó Éva emléktárgyainak ajándékként való elfogadásának tárgyában 
 
Előadó: vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Mátyás Anna ügyintéző 
Meghívott: Hrozik Mátyásné  
 Szemenyei István igazgató 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.09.19. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.09.19. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  Hrozik Mátyásné megkereséssel fordult az Önkormányzathoz, 
miszerint lánya néhai Fabó Éva világhírű úszó összes kiváló eredményéért kapott kitűntetéseit, 
serlegeit és emléklapjait, valamint azokat a bútorokat, melyekben mindezeket őrzik Dunaújváros 
Megyei Jogú Városának ajándékozza. A   vagyontárgyak tulajdonjogának ingyenes megszerzése a 
Polgármester hatáskörébe tartozik a Gazdasági és területfejlesztési bizottság véleményének 
kikérése mellett. 
 
 
27.Javaslat a dunaújvárosi 113/2 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett Hajléktalanok 
Átmeneti Otthona megnevezésű, természetben a Dunaújváros, Kenyérgyári út 6. szám alatt 
található ingatlan hasznosítására (Szenteczki Norbert kérelme) 
 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Dr. Kaja Edit ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.09.19. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.09.19. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Szenteczki Norbert ajánlatot nyújtott be a dunaújvárosi 113/2 
hrsz. alatt található ingatlan 1665 m² nagyságú földterület és a rajta található 428 m² nagyságú 
felépítményrész megvásárlása iránt. Az értékesítés Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Közgyűlésének az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló, 15/2015. (V.22.) 
önkormányzati rendelete 27. §-a alapján nyílt pályázat útján lehetséges. 
 
28.Javaslat állásfoglalás kialakítására a dunaújvárosi 663/12/C hrsz.-ú, természetben 
Dunaújváros, Diófa utcában található garázsépület megnevezésű ingatlanra vonatkozó 
elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatosan  
 
Előadó: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Dr. Kaja Edit ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság   2017.09.19. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  



Dr. Endl Gábor István ügyvéd azzal a kérelemmel fordult Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatához, hogy nyilatkozzon a dunaújvárosi 663/12/C hrsz.-ú, 20 m² nagyságú, 
garázsépület megnevezésű ingatlan vonatkozásában az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog 
gyakorlásáról.  
 

 
29.Javaslat állásfoglalás kialakítására a dunaújvárosi 2340 helyrajzi számú, kert, gazdasági 
épület megnevezésű, természetben Dunaújváros, Lebuki patak környékén található ingatlan 
20/79824-ed részére vonatkozó ajánlat elbírálására 
 
Előadó: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Dr. Kaja Edit ügyintéző 
Meghívott:: - 
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság   2017.09.19. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Gebri Istvánné felajánlotta ingyenesen Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 
dunaújvárosi 2340 helyrajzi számú, kert, gazdasági épület megnevezésű ingatlan 20/79824-ed 
részét, mivel nem tud mit kezdeni vele. 

 
 
30.Javaslat állásfoglalás kialakítására a dunaújvárosi 2340 hrsz.-ú, kert és gazdasági épület 
megnevezésű ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatosan 
 
Előadó: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság   2017.09.19. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Hosszú Ferenc László és Hosszú Ferenc Lászlóné értékesíteni 
szándékoznak az osztatlan közös tulajdonban álló, dunaújvárosi 2340 hrsz.-ú ingatlanból a 
tulajdonrészüket. A tulajdonosok képviselője kéri az önkormányzat, mint tulajdonostárs nyilatkozatát 
az elővásárlási jog gyakorlásáról. 
 
31.Javaslat a dunaújvárosi 52 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett óvoda, udvar 
megnevezésű, természetben Dunaújváros, Latinovits Z. utcában található ingatlan 
hasznosítására (Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara kérelme) 
 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.09.19. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.09.19. 
 
 
 
 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara ajánlatot nyújtott be 
a dunaújvárosi 52 hrsz.-ú, Dunaújváros, Latinovits Z. utcában található ingatlan megvásárlása iránt. 



Az ingatlan az önkormányzat és az Iparkamara közös tulajdonában van, az önkormányzati részt az 
Iparkamara béreli 2018. december 31-ig. 
 
32.Javaslat a DVG Zrt. vezető tisztségviselője visszahívására, újbóli kinevezésére 
 

Az előterjesztés a bizottsági ülésen kerül kiosztásra! 
 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető  
 Serfőző Anikó gazdálkodási ügyintéző 
Meghívott:  
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.09.19. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.09.19. 
 
 A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a DVG Zrt. egyik vezető tisztségviselője 
visszahívására, majd újbóli kinevezésére tesz javaslatot. 
 
 
Dunaújváros, 2017. szeptember 15. 
 
 
 
 
       Hingyi László s.k. 
     a gazdasági és területfejlesztési bizottság 
                                                                                        elnöke 
 


