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

 

Nyílt napirendek: 

 
1.Javaslat a rászoruló dunaújvárosi gyermekek 2017. évi őszi szünidei ingyenes 
étkeztetésének biztosítására 
 
Előadó:  szociális osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Deák Mária osztályvezető 
 Dr. Nyikomné Gévay Katalin szociális-igazgatási támogatási 
 vezető ügyintéző  
Meghívott:       Farkasné Vörös Magdolna a GESZ igazgatója 
Véleményező bizottságok: 
Szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság            2017. 10. 10. 
Pénzügyi bizottság  2017. 10. 10. 
Gazdasági és területfejlesztése bizottság  2017. 10. 11. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                 2017. 10. 11. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. október 30-ától november 3-áig biztosítja 
az ingyenes őszi szünidei étkeztetést, melynek költsége 220.320,- Ft.  
Az előterjesztés a 2017/2018-as nevelési év őszi szünidei étkeztetését lebonyolító szolgáltató 
kiválasztására és szerződéskötésre tesz javaslatot. 
 
2.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város információs térképének megújításával 
kapcsolatos döntés meghozatalára 
 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
      a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Előkészítő:      Dr. Molnár Attila - aljegyző 
       Szabó Imre  - osztályvezető   
Meghívott:       Perényi Ottó - Stiefel Eurocart Kft. területi igazgató 
 
Véleményező bizottságok: 
Városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság            2017. 10.  11. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                     2017. 10. 11. 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság              2017. 10.  11. 



A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlés 2009-ben úgy határozott, hogy városi információs 
térképet készíttet. A térkép elkészítésére a Stiefel Eurocart Kft. kapott megbízást. A kihelyezett 
térképek jelenleg is láthatók, megtalálhatók számos közintézményben és a város egyes 
közforgalmú helyein. Az előterjesztés a 8 éves térkép frissítésére, megújítására tesz javaslatot. 
 
3.Javaslat DTV-archívum technikai fogadásának pénzügyi előkészítésére - a József Attila 
Könyvtár 2018. évi beruházási előirányzatára 
 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 pénzügyi bizottság elnöke             
Előkészítő: Dr. László Borbála a humán szolgáltatási osztály vezetője 
 Bokor Zsuzsanna kulturális ügyintéző 
Meghívott:       Tóth Éva, a József Attila Könyvtár igazgatója
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság 2017.10.10. 
pénzügyi bizottság 2017.10.10. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.10.11. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújvárosi Városi Televízió archívumának digitalizálása 
folyamatban van, ez év őszére várhatóan lezárul. A Könyvtár kérése arra vonatkozik, hogy az 
intézmény technikailag alkalmas legyen az archívum fogadására, kezelésére. Kéri, hogy az 
intézmény 2018. évi költségvetésébe az önkormányzat 3 M Ft-ot tervezzen be beruházási 
előirányzatként, az előterjesztésben 2,5 M Ft előirányzatot javaslunk. 
 
4.Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő szociális és gyermekjóléti intézmények 
költségvetési előirányzatának módosítására  
 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: dr. László Borbála osztályvezető 
 Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző 
Meghívott: Kissné Fekete Éva, az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője 
 Bölcskei Anna, az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent 
 Erzsébet Idősek Otthonai intézményvezetője 
 Varga Éva Anna, a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros igazgatója 
 Farkasné Vörös Magdolna, a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet 
 igazgatója 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2017. október 10. 
pénzügyi bizottság  2017. október 10. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. október 11. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. október 11. 
A napirendi pont rövid tartalma: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő 
végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 33/2017. (II.15.) 
Korm. rendelet alapján az ágazatban diplomával rendelkező közalkalmazottak összevont ágazati 
pótlékának összege 2017. január 1. napjától emelkedett. A központi költségvetés támogatást 
biztosít ennek kifizetéséhez, azonban az intézmények költségvetési előirányzatait módosítani kell. 
 
 
 
 
 



5.Javaslat a Dunaújvárosi Gárdonyis Tanulókért Alapítvány részére nyújtott támogatás 
elszámolásának elfogadására 
  
Előadó:  dr. László Borbála osztályvezető   
Előkészítő:  dr. László Borbála osztályvezető 
  Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző  
Meghívott:  Vargáné Kocsis Anikó, a kuratórium elnöke 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2017. október 10. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. október 11. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 450/2017. 
(VI.15.) határozatával 200.000,- forint vissza nem térítendő támogatást ítélt meg a Dunaújvárosi 
Gárdonyis Tanulókért Alapítvány részére kreatív tábor megszervezésének támogatására. A 
kuratórium elnöke megküldte elszámolást.  
 
6.Javaslat a Fejér Megyei Diáksport Egyesület 2017. évi támogatására 
 
Előadó: a humán szolgáltatási osztályvezető 
Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető 
 Szabó Ádám ügyintéző 
Meghívott: Perjés András elnök, Fejér Megyei Diáksport Egyesület 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 10. 11. 
közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága 2017. 10. 10. 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2017. 10. 10. 
pénzügyi bizottság 2017. 10. 10. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A Fejér Megyei Diáksport Egyesület elnöke, Perjés András azzal a kéréssel fordult 
Önkormányzatunkhoz, hogy az idei évben is támogassuk a „Fejér megye jó tanulója – jó 
sportolója” elismerés átadására szervezendő díjátadó ünnepséget. A kérelmezett összeg (150.000 
Ft) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében rendelkezésre áll. 
 
7.Javaslat az Euroshow Kft. rendezvényére nyújtott támogatás elszámolásának 
elfogadására 
    
Előadó: dr. László Borbála – osztályvezető 
Előkészítő: dr. László Borbála – osztályvezető 
 Péter Kata intézményigazgatási ügyintéző 
Meghívott: Pető Zsolt – ügyvezető igazgató 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság 2017.10.10. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.10.11. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 176/2017. (III.16.) 
számú határozatával 1.000.000,- forint vissza nem térítendő támogatást ítélt meg az Euroshow Kft. 
VIII. Nagy Sportágválasztó rendezvényének támogatására. A Kft. megküldte elszámolását a 
lezajlott programmal kapcsolatban. 
 
8.Javaslat árajánlatkérések bekérésére a DUNA-MUNKA-TOP projektben megvalósítandó 
monitoring vizsgálatának elvégzése érdekében  
 
Előadó: Szabó Imre osztályvezető 
Előkészítő: Szabó Imre osztályvezető 
 Halmai Nóra ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2017.10.10. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.10.11. 



városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2017.10.11. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.10.11. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A DUNA-MUNKA-TOP projektben vállalt feladat a projekt monitoring tevékenységének ellátása. A 
monitoring vizsgálat lebonyolítása érdekében árajánlatok bekérésére van szükség a legkedvezőbb 
ajánlatot nyújtó gazdasági szereplő kiválasztása céljából.  
 
9.Javaslat árajánlatkérések bekérésére a DUNA-MUNKA-TOP projektben megvalósítandó 
Paktum ülésének lebonyolítása érdekében  
  
Előadó: Szabó Imre osztályvezető 
Előkészítő: Szabó Imre osztályvezető 
 Halmai Nóra ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2017.10.10. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.10.11. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2017.10.11. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.10.11. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A DUNA-MUNKA-TOP projektben vállalt tevékenységként létrejött Foglalkoztatási Paktum 2017. 
novemberi, valamint 2018. januári tervezett ülésének rendezvényszervezési feladatának ellátása 
érdekében árajánlatok bekérésére van szükség a legkedvezőbb ajánlatot nyújtó gazdasági 
szereplő kiválasztása céljából.  
 
10.Javaslat Rácalmás településrendezési eszközeinek módosításának előzetes 
véleményezésére 
 
Előadó:          a Gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Előkészítő:   Szabó Imre – osztályvezető 
                       Kárgli Rita - településrendezési ügyintéző 
Meghívott:   
Véleményező bizottságok: 
a Gazdasági és területfejlesztési bizottság     2017.10.11. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Rácalmás felülvizsgálja a város településrendezési eszközeit a teljes közigazgatási területén. A 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált területfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) 
Korm. rendelet előírásainak megfelelően kérte a felülvizsgálattal kapcsolatban az önkormányzat 
előzetes tájékoztatását. 
 
11.Javaslat „Dunaújváros villamos energia beszerzése a 2018. évre” tárgyú közbeszerzési 
eljárás ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok elfogadására, az eljárás 
megindítására  
 
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. 10. 11. 
Pénzügyi Bizottság         2017. 10. 10. 



Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság     2017. 10. 11. 
Városüzemeltetési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság   2017. 10. 11. 
Az Önkormányzat Bírálóbizottsága       2017. 10. _. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
üzemeltetésében lévő Dunaújváros közvilágítási hálózat energia ellátásáról szóló szerződés 2018. 
január 31-én lejár. Jelen előterjesztés a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és 
közbeszerzési dokumentumainak véleményezésére, közbeszerzési eljárás megindítására irányul. 
 
12.Javaslat Dunaújváros területén új buszváró pavilonok telepítési, buszöblök, parkolók, 
járdák javítása és jelzőtáblák aktualizálási munkálataira kötött vállalkozási keretszerződés 2. 
sz. módosítására 
 
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. 10. 10. 
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2017. 10. 11. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 10. 11. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. 10. 11. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a Dunaújváros területén új buszváró pavilonok 
telepítési, buszöblök, parkolók, járdák javítása és jelzőtáblák aktualizálási munkálataira kötött 
vállalkozási keretszerződés 2. sz. módosítására tesz javaslatot. A módosítás csak Kossuth L. u. 
19–27. parkoló felújítását érinti a többi feltétel változatlanul hagyása mellett. 
 
13.Javaslat Dunaújváros, Dózsa György út Erdei tornapálya felé vezető szakaszán rézsű 
beszakadás helyreállítási munkálataira  
 
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 osztályvezető 
 Somfai Tamás ügyintéző 
Meghívott: Nagy Zsolt DVG. Zrt. 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2017. 10. 10. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 10. 11. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2017. 10. 11. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. 10. 11. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújvárosban a Dózsa György úttal párhuzamosan az Erdei tornapálya felé vezető úton a rézsű 
szakasz egy részének helyreállítási munkálatai váltak szükségessé! A rézsűn az esőzések miatt  
súvadások keletkeztek. A földcsuszamlás és a partfal beszakadása a helyreállítás hiányában 
balesetveszélyessé válhat és komoly anyagi károkat okozhat.  
 
14.Javaslat Dunaújváros, Lebuki-patak gyalogos átjáró beszakadásának helyreállítási 
munkálataira  
 
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 osztályvezető 
 Somfai Tamás ügyintéző 
Meghívott: Nagy Zsolt DVG. Zrt. 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2017. 10. 10. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 10. 11. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2017. 10. 11. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. 10. 11. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros, Lebuki-patak Hétvezér utca – Vízimolnárok utca kereszteződésénél található 
gyalogos átjáró felújítási munkálatai váltak szükségessé! Az átjáró az erózió miatt beomlott 
melynek használata így rendkívül balesetveszélyes! A beszakadás következtében a patak nem tud 
medrében folyni. A patak folyását tovább nehezíti, hogy folyamán rengeteg hordalék és iszap került 
a beszakadás környezetébe melyek szintén gátolják a patak folyását. 
 
15.Javaslat a Napsugár Óvoda és az Aprók Háza Óvoda felújításával összefüggő 
többletmunkák elszámolására  
 
Előadó: városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
Előkészítő: Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
 Szedresi Csaba ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2017. 10. 10. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 10. 11. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2017. 10. 11. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. 10. 11. 
A napirendi pont rövid tartalma: Jelen előterjesztés a Napsugár Óvoda és az  Aprók Háza 
Óvoda felújításával összefüggő többletmunkák elszámolására tesz javaslatot, mely munkákat az 
elnyert pályázat ( TOP 6.2.1-15-DU1-2016-00002 és TOP 6.5.1-15-DU1-2016-00004) 
költségvetése nem tartalmazott. 
 
16.Javaslat Dunaújváros Vasmű úton található köztéri nyilvános illemhely üzemeltetésére 
vonatkozó ajánlatok bekérésére 
 
Előadó: városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
Előkészítő: Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
 Szabó László ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2017. 10. 10. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 10. 11. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2017. 10. 11. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés tárgya Dunaújváros Vasmű úton található 
köztéri nyilvános illemhely üzemeltetése miatt az üzemeltetési szerződés megkötésére vonatkozó 
ajánlatadók körének véleményezése. 
 
17.Javaslat egyes kertvárosi önkormányzati bérlakások elidegenítésére 
 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
                       szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke             
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző 
Meghívott: Moravecz Attila osztályvezető, Közigazgatási Osztály 
Véleményező bizottságok: 



gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 10. 11. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. 10. 11. 
pénzügyi bizottság 2017. 10. 10. 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság          2017. 10. 11. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Közigazgatási Osztály javaslata a jelenleg üresen álló, lelakott 
önkormányzati bérlakások elidegenítésére. 
 
18.Javaslat az Élményfürdő fenntartási költségei és helyi adó megfizetéséhez szükséges 
forrás biztosítására  
 
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. 10. 10. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 10. 11. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. 10. 11. 
A napirendi pont rövid tartalma: Javaslat az Élményfürdő fenntartási költségei és helyi adó 
megfizetéséhez szükséges forrás biztosítására. 
 
19.Javaslat a Dunamenti Regionális Népfőiskola tartozásának leírására és a Dunaújváros, 
Jókai u. 19. szám alatti ingatlan üzemeltetésére 
 
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. 10. 10. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 10. 11. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. 10. 11. 
A napirendi pont rövid tartalma: Javaslat a Dunamenti Regionális Népfőiskola tartozásának 
leírására és a Dunaújváros, Jókai u. 19. szám alatti ingatlan üzemeltetésére. 
 
20.Javaslat a dunaújvárosi 684 hrsz.-ú ingatlan használatára vonatkozó bérleti szerződés 
meghosszabbítására (a PRODOM Kft. kérelme)  
 
Előadó: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2017.10.11. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság   2017.10.11. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A PRODOM Kft. 10 m2 nagyságú ingatlanrészt bérel az önkormányzat tulajdonát képező, 
dunaújvárosi 684 hrsz.-ú ingatlanból, mobil büfé üzemeltetése céljából. A szerződés 2017. 
szeptember 30-án lejár. A bérlő kéri a jogviszony meghosszabbítást. 
 
 
 



21.Javaslat a Dunaújváros MJV Önkormányzata vagyon- és felelősségbiztosításával 
kapcsolatosan, az Euro-Sales Kft. bevonásával bekért és a CIG Pannónia Biztosító elfogadott 
ajánlatának és az éves díjának módosítására helyépülete egyes részeinek helyreállításához 
szükséges forrás biztosítására 
 
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: Punk György, Euro-Sales Kft.
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 10. 11. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. 10. 11. 
pénzügyi bizottság  2017. 10. 10. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Közgyűlése a 493/2017. (VI.27.) határozatával 
döntött arról, hogy több biztosító társaság ajánlata közül a CIG Pannónia ajnlatát fogadja el, melynek 
éves díja 12.058.618,- Ft. A döntés óta Dunaújváros MJV Önkormányzata megvásárolta a Juharos 
éttermet és az Élményfürdőt, melyek értéke módosítja a biztosítási díjat.  
 

22.Javaslat a Dunanett Nkft. műhelyépülete egyes részeinek helyreállításához szükséges 
forrás biztosítására 
 
Előadó:         a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke             
                      a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
                      a pénzügyi bizottság elnöke 
           az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:   Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető  
           Engyel László ügyintéző 
Meghívott:   Ferencz Kornél ügyvezető igazgató, Dunanett Nkft. 
 Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt. 
Véleményező bizottságok: 
a gazdasági és területfejlesztési bizottság                        2017. 10. 11. 
a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság      2017. 10. 11. 
a pénzügyi bizottság              2017. 10. 10. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke    2017. 10. 
A napirendi pont rövid tartalma:  A Dunanett Nkft. műhelyépülete egyes részeinek 
helyreállításával kapcsolatos forrásigényre vonatkozó újabb kérelmet nyújtott be Dunaújváros MJV 
Önkormányzata részére bruttó 15.193.335,- Ft értékben. 
 
23.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 738/2016. (XI.17.) határozata 
figyelembevételével, az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási 
közszolgáltatás megújításának előkészítésére vonatkozó döntések meghozatalára 
 
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 osztályvezető, Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi 

Osztály 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 10. 11. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. 10. 11. 
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2017. 10. 11. 



pénzügyi bizottság  2017. 10. 10. 
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. Jelen előterjesztés keretein belül döntést kell 
hozni, hogy milyen alternatívák szerint készüljön a pályázati kiírás, mi legyen az előkészítő irány.  
 
24.Javaslat a dunaújvárosi 1485/1 és 1485/2 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 
természetben a Dunaújváros, Temető közben található ingatlanok értékesítésére vonatkozó 
pályázat értékelésére 
 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Engyel László ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 10.11. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. 10.11. 
A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Közgyűlése az 561/2017.(IX.05.) határozatában döntött a 
dunaújvárosi 1485/1 és 1485/2 hrsz.-ú, beépítetlen terület megnevezésű, természetben a 
Dunaújváros, Temető közben található ingatlanok pályázati úton történő értékesítéséről. A 
pályázati felhívás az előkészítő osztály megjelentette a Dunaújváros című hetilapban. A pályázat 
postára adásának határideje 2017. október 02. volt. 
 

25.Javaslat a DSZSZ Kft. 2015. évi éves beszámolójával kapcsolatos állásfoglalás 
kialakítására, egyben a 239/2016. (IV.21.) határozat hatályon kívül helyezésére 

 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Engyel László ügyintéző 
Meghívott: Konstantin Mihály ügyvezető, DSZSZ Kft.  
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2017. 10.11. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 10.11. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros MJV Közgyűlése a 239/2017. (IV.21.) határozatával döntött arról, hogy nem fogadja 
el a DSZSZ Kft. 2016. évi éves beszámolóját. 
 

26.Javaslat a DSZSZ Kft. 2016. évi éves beszámolójával kapcsolatos állásfoglalás 
kialakítására, egyben a 373/2017. (V.18.) határozat hatályon kívül helyezésére 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Engyel László ügyintéző 
Meghívott: Konstantin Mihály ügyvezető, DSZSZ Kft.  
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2017. 10. 11. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 10. 11. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros MJV Közgyűlése a 373/2017. (V.18.) határozatával döntött arról, hogy nem fogadja el 
a DSZSZ Kft. 2016. évi éves beszámolóját. 
 



27.Javaslat a Radari Sportteleppel kapcsolatos telekalakítási, valamint az 
ingatlannyilvántartási eljárás lefolytatásához szükséges tulajdonosi hozzájárulás 
megadásáról 
 

Az előterjesztés a bizottsági ülésen kerül kiosztásra! 
 
Előadó: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Dr. Kaja Edit ügyintéző 
Meghívott: Szabó Imre Főépítészi, Építésügy és Környezetvédelmi osztályvezető 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság   2017.10.11. 
A napirendi pont rövid tartalma: Javaslat a Radari Sportteleppel kapcsolatos telekalakítási,  
valamint az ingatlannyilvántartási eljárás lefolytatásához szükséges tulajdonosi hozzájárulás 
megadásáról. 
 
28.Javaslat Miskovitz Máté részére nyújtott 200.000- Ft vissza nem térítendő támogatás – 
felhasználás elszámolásának megtárgyalására 
 
Előadó: vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Serfőző Anikó ügyintéző 
Meghívott: Jakusné Mészáros Krisztina törvényes képviselő 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2017.10.10. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.10.11.  
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere az 575/2017. (V.19.) határozat alapján 200.000- 
Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott Miskovitz Máté Limerickben megrendezésre kerülő 
Karate Világbajnokságon való részvételének költségeire. Az elszámolás a támogatási összeg 
felhasználásáról megérkezett osztályunkra. 
 
29.Javaslat a Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület részére nyújtott 1.000.000- Ft vissza 
nem térítendő támogatás – felhasználás elszámolásának megtárgyalására 
 
Előadó: vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Serfőző Anikó ügyintéző 
Meghívott: Somfai Rezső elnök 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2017.10.10. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.10.11.  
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a 392/2017. (IV.25.) határozat alapján 1.000.000- 
Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott az egyesület részére, szakosztály létrehozás, illetve 
horgászverseny költségeire. Az elszámolás a támogatási összeg felhasználásáról megérkezett 
osztályunkra. 
 
30.Javaslat az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság   
tulajdonosi hozzájárulási kérelmének elbírálására 

 
Előadó: vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Serfőző Anikó ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.10.11.  



A napirendi pont rövid tartalma:  
Az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, a Nemzetgazdasági 
Minisztérium tulajdonában álló társaság 2 db elektromos gépjárművek töltésére alkalmas 
töltőoszlop telepítéséhez kéri az önkormányzat tulajdonosi hozzájárulását. 

 
31.Javaslat a DVG Zrt. vezető tisztségviselője visszahívásáról, újbóli kinevezéséről szóló  
621/2017. (IX.21.) közgyűlési határozat módosítására 
 
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 2017.10.11. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.10.11. 
 A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Közgyűlése tárgyi határozatban Horváth Józsefet, a 
DVG Zrt. igazgatósági tagját, öregségi nyugdíjkorhatár elérése miatt szeptember 29. napjával 
visszahívta az igazgatóságból, majd október 01. napjától, igazgatósági tagnak választotta meg, 
azzal hogy feladatait az öregségi nyugdíj mellett látja el. Szükséges a határozat módosítása. 
 
32.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 
 Dr. Kaja Edit ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság   2017.10.11. 
A napirendi pont rövid tartalma: Klemm Ágnes értékesíteni szándékozik az osztatlan közös 
tulajdonban álló, dunaújvárosi 2340 hrsz.-ú ingatlanból a 3024/79824-ed tulajdonrészét. A 
tulajdonos képviselője kéri az önkormányzat, mint tulajdonostárs nyilatkozatát az elővásárlási jog 
gyakorlásáról. 
 
33.A Lintner és Társa Kft. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme, a Dunaújváros, Munkácsy 
M. u. társasházak 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. okt. 11.  
A napirendi pont rövid tartalma: Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem, kártalanítási összeg 
megfizetésével.

 
A tervezett földkábeles elektromos vezetéket és elosztót az önkormányzati 

tulajdonú, 25/1 hrsz-ú út ingatlan igénybevételével építenék (a kártalanítási összeg 39600.- Ft + 
Áfa). 
 
 
 
 
34.A Pannon Inferior Kft. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme, a Dunaújváros, Magyar u. 
104 sz., 2965/1 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. okt. 11.    
A napirendi pont rövid tartalma: Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem, kártalanítási összeg 
megfizetésével.

 
A tervezett földkábeles elektromos bekötővezetéket az önkormányzati tulajdonú, 

2956/1 hrsz.-ú (Magyar utca) ingatlan igénybevételével építenék. (a kártalanítási összeg 8800.- Ft 
+ Áfa) 
 
35.A Pannon Inferior Kft. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme, a Dunaújváros, Baracsi út. 
10. sz., 1515/1 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. okt. 11.    
A napirendi pont rövid tartalma: Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem, kártalanítási összeg 
megfizetésével.

 
A tervezett földkábeles elektromos bekötővezetéket az önkormányzati tulajdonú, 

1700 hrsz.-ú (Baracsi út) ingatlan igénybevételével építenék. (a kártalanítási összeg 11000.- Ft + 
Áfa) 
 
36.A Pannon Inferior Kft. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme, a Dunaújváros, Mályva u. 
3912 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. okt. 11.  
A napirendi pont rövid tartalma: Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem, kártalanítási összeg 
megfizetésével.

 
A tervezett földkábeles elektromos bekötővezetéket az önkormányzati tulajdonú, 

3874 hrsz-ú út ingatlan igénybevételével építenék (a kártalanítási összeg  8800.- Ft + Áfa). 
 
37.A Pannon Inferior Kft. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme, a Dunaújváros, Garázssor 
689/14/6 hrsz alatti 4 db garázs 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. okt. 11.  
A napirendi pont rövid tartalma: Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem, kártalanítási összeg 
megfizetésével.

 
A tervezett új földkábeles elektromos vezetéket az önkormányzati tulajdonú, 

689/14 hrsz-ú ingatlan igénybevételével építenék (a kártalanítási összeg  24200.- Ft + Áfa). 
 
 
 
38. Egyebek 
 
 
Dunaújváros, 2017. október 6. 



 
 
        Hingyi László s.k.   
             gazdasági és területfejlesztési bizottság                      
         elnöke 


