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A Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság, valamint a Pénzügyi 
Bizottság a következő napirendi pontokat együttesen tárgyalja! 
 
Nyílt napirendek: 
 
1.Javaslat önkormányzati bérlakások elhalálozott bérlői és egy kiköltöztetett bérlő közüzemi 
díjtartozásának tulajdonosi helytállására a DVCSH Kft. felé. 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Moravecz Attila – osztályvezető 
 Mlinkó Gabriella – ügyintéző 
Meghívott:     -- 
Véleményező bizottságok: 
 a pénzügyi bizottság      2017. 10. 17. 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság   2017. 10. 17. 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2017. 10. 17. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A DVCSH Kft. hat elhunyt bérlő esetében igazolta, hogy az önkormányzati bérleményekben 
keletkezett közüzemi tartozások nem behajthatók. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. 
törvény 44. § (3) bekezdése értelmében a tulajdonos egyszerű (sortartó) kezesként felel a bérlő 
által felhalmozott távhő-szolgáltatási díj megfizetéséért. 2017-ben DVG Dunaújvárosi 
Vagyonkezelő Zrt. által felújított, Weiner krt. 15. fszt. 1. szám alatti szakemberlakásként bérbe 
adott, illetve az Eszperantó út 1. 1. 3. szám alatti – Gaál Anikó villámkárosultnak határozott időre –, 
használatba adott lakásban a fűtésszolgáltatást a szolgáltató a korábbi bérlők díjtartozása miatt 
felfüggesztette. A fűtési idény október 15-től kezdődik a bérleményben meg kell oldani 
fűtésszolgáltatást. 
 
2.Javaslat a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézettel megkötött támogatási szerződés 
módosítására 
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. László Borbála humán szolgáltatási osztályvezető 



 Prajdáné Kustán Erzsébet ügyintéző 
Meghívott: Dr. Mészáros Lajos a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet főigazgatója 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság    2017. 10. 17. 
pénzügyi bizottság        2017. 10. 17. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság     2017. 10. 17. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2017. 10. 17. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A Közgyűlés 616/2015. (XI. 12.) határozata alapján a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet 
189.000.000.- Ft visszatérítendő támogatásban részesült 2015 decemberében, melyből 2016 
decemberében visszafizettek 71.105.121.- Ft-ot. A támogatási szerződés értelmében a támogatás 
felhasználásának véghatárideje 2017. december 31. napja. A visszatérítendő támogatást a 
felhasználás véghatáridejétől számított 24 havi egyenlő részletben köteles a Kórház visszafizetni 
azzal, hogy bármikor jogosult akár egy összegben is kiegyenlíteni a még fennálló tartozását. A 
Kórház főigazgatója kérte a támogatás felhasználásának véghatáridejét 2018. december 31. 
napjára módosítani. 
 
3.Javaslat az Intercisa Múzeum kérelmének elbírálására: Gombos István életművét 
bemutató kiadvány támogatására 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
                       a pénzügyi bizottság elnöke 
                       a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Előkészítő:     Dr. László Borbála osztályvezető 
 Bokor Zsuzsanna, kulturális ügyintéző 
Meghívott: Farkas Lajos, az Intercisa Múzeum igazgatója 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság  2017.10.17. 
pénzügyi bizottság              2017.10.17. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság                                                          2017.10.17.  
A napirendi pont rövid tartalma: November elején nyílik az Intercisa Múzeumban Gombos István 
életmű-kiállítása, amelyre az intézmény kapott 500 E Ft támogatást a Közművelődési pályázaton. 
Most 700 E Ft támogatást kérnek, amelyet a kiállítás alkalmából megjelenő kiadványra kívánnak 
fordítani. A költségvetési rendelet 5.c. melléklet „Kulturális és egyéb civil szervezetek pályázható 
kerete” nyújthat fedezetet. 
 
4.Javaslat a József Attila Könyvtár által az EFOP-4.1.8-16 pályázat előkészítésére fordított 
összeg visszapótlására 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
      a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 a 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 2017.10.17. 
pénzügyi bizottság 2017.10.17. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.10.17. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Könyvtárban decemberben tartott szakértői ellenőrzés felhívta a 
figyelmet arra, hogy az épület nem akadálymentes és a könyvtár állományának számítógépes 
feldolgozása nem illeszkedik az országos rendszerekhez. A Közgyűlés hozzájárult, hogy a fenti 
problémák orvoslása és más szakmai fejlesztések érdekében az intézmény részt vegyen az EFOP-
4.1.8-16 pályázaton. A pályázat eredménye még nem ismert, az előkészületekre a Könyvtár 711 E 
Ft-ot költött, az összegre szükség lenne, azt az épület korszerűsítésére fordítanák. 
 
 
 



5.Javaslat a 107/2017. (II. 16.) határozat módosítására és a 290/2017. (IV. 21.), valamint a 
314/2017. (V.09.) számú határozatok hatályon kívül helyezésére 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. László Borbála humán szolgáltatási osztályvezető 
 Péter Kata ügyintéző  
Meghívott: -  
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság     2017. október 17. 
pénzügyi bizottság         2017. október 17. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság      2017. október 17. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság          2017. október 17. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlése kezdeményezi a Modern Media Group Zrt-
vel kötött hirdetési keretszerződés módosítását, mivel a korábban kezdeményezett 
jogviszony-megszüntetés nem jött létre. A Zrt. vezérigazgatójával történt egyeztetés 
nyomán azonban a hatályos szerződés időbeli hatálya módosulhat. így a jogviszony 2017. 
december 31. napjával megszüntethető.  
 
6.Javaslat a Dunaújvárosi Eredménytérkép elkészítésére vonatkozó vállalkozási 
szerződés megkötésére 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető 
Meghívott: Kapitány Gergely, a K&K Produkció Bt. vezető tisztségviselője 
Véleményező bizottságok:. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. 10. 17. 
pénzügyi bizottság 2017. 10. 17. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 10. 17. 
A napirendi pont rövid tartalma: A vállalkozási szerződés alapján elkészített 
eredménytérkép a városban elvégzett fejlesztéseket egyszerűen, átláthatóan, könnyen 
értelmezhetően mutatja meg. 
 
7.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. 10. 17. rk. 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 2017. 10. 17. rk. 
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 2017. 10. 17. rk. 
Pénzügyi Bizottság 2017. 10. 17. rk. 
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság 2017. 10. 17. rk. 



Bírálóbizottság 2017. 10. 17. rk. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros labdarúgó – sportlétesítmény fejlesztésének 2. 
ütemére irányuló döntések meghozatalára, a kivitelező kiválasztására elindítandó feltételes 
közbeszerzési eljárás megindítására. 
 
8.Javaslat a Modern Városok Program keretében az “élményfürdő felújítása” elnevezésű 
beruházás kivitelezőjének kiválasztására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

Előkészítő: Szabó Imre osztályvezető 
 Kárgli Rita ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.10.17. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.10.17. 
pénzügyi bizottság 2017.10.17. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Javaslat kivitelező kiválasztására a Modern Város Program keretében megvalósuló “élményfürdő 
felújítása” elnevezésű álló projekt vonatkozásában. 
 
9.Javaslat a GINOP – 7.1.6-16 számú római LIMES helyszínek fejlesztésére vonatkozó 
pályázat benyújtásával kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előadó:      a Gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 a Pénzügyi bizottság elnöke 
 az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke 
Előkészítő:   Szabó Imre – osztályvezető 
                       Kárgli Rita - településrendezési ügyintéző 
Meghívott:   
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság      2017.10.17. 
Pénzügyi bizottság         2017.10.17. 
Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság     2017.10.17. 
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 LIMES-szel kapcsolatos 
fejlesztésekben részt vevő települések (kivéve Budapest) együttesen nyújtják be a pályázatot, 
amelyhez szükséges a pályázat benyújtásához kapcsolódó döntések meghozatala. 
 
10.Javaslat a TOP-6.5.1 Petőfi Sándor Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése  c. 
projektben tervezett beruházás kivitelezőjének kiválasztására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

Előkészítő: Szabó Imre osztályvezető 
 Halmai Nóra ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.10.17. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.10.17. 
pénzügyi bizottság 2017.10.17. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Javaslat kivitelező kiválasztására a TOP-6.5.1-15-DU1-2016-00002 Petőfi Sándor Általános Iskola 
épületenergetikai fejlesztése című, megvalósítás alatt álló projekt vonatkozásában. 
 
 
 



 
11.Javaslat beérkezett árajánlatok elbírálására 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 2017.10.17. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.10.17. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Á DUNA-MUNKA-TOP projektben vállalt tevékenységként létrejött Foglalkoztatási Paktum 2017. 
novemberi, tervezett ülésének rendezvényszervezési feladatának ellátása érdekében az 
önkormányzat árajánlatokat kért be a legkedvezőbb ajánlatot nyújtó gazdasági szereplő kiválasztása 
céljából. Jelen előterjesztés javaslatot tartalmaz a beérkezett ajánlatok alapján a legkedvezőbb 
ajánlatot nyújtó gazdasági szereplő kiválasztására. 
 
12.Javaslat beérkezett árajánlatok elbírálására 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 2017.10.17. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.10.17. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Á DUNA-MUNKA-TOP projektben vállalt feladat a projekt monitoring tevékenységének ellátása. 
Jelen előterjesztés javaslatot tartalmaz a feladat ellátása érdekében beérkezett ajánlatok alapján a 
legkedvezőbb ajánlatot nyújtó gazdasági szereplő kiválasztására. 
 
13.Javaslat a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás megvalósításával kapcsolatos 
döntés meghozatalára, a Támogatási Szerződés elfogadására 

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 
Előkészítő:  Szabó Imre osztályvezető 
 Hévizi Andrea településrendezési ügyintéző                 
Meghívott:   DVN Zrt. részéről ügyvezető igazgató, Sági Péter                  
Véleményező bizottságok: 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2017. 10.  17. 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 2017. 10.  17. 
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 2017. 10.  17. 
Pénzügyi Bizottság 2017. 10.  17. 
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság 2017. 10.  17. 
A napirendi pont rövid tartalma: A dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás 
megvalósításával kapcsolatos döntések meghozatalára, a polgármester felhatalmazása a 
végleges Támogatási szerződés és a megkötéséhez szükséges egyéb dokumentumok aláírására. 
 
 
 
 
14.Javaslat a Sárkány közben járda építés összevont engedélyezési és kiviteli tervének 
készítésére. 



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, Nyáradi Anna ügyintéző 
Meghívott: Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt.  
Véleményező bizottságok: 
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2017. 10. 17. 
pénzügyi bizottság   2017. 10. 17. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 10. 17. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. 10. 17. 
A napirendi pont rövid tartalma:  Dunaújváros területén, a Sárkány közben járda építés 
engedélyezési és kiviteli tervének elkészítésére beérkezett árajánlat ismertetése és 
megtárgyalása. 
 
15.Javaslat a Szórád Márton út Köztársasági út és Apáczai Csere János út által határolt 
szakaszán további parkolók építéséhez tanulmányterv készítésére 
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, Nyáradi Anna ügyintéző 
Meghívott: Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt.   
Véleményező bizottságok: 
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság                         2017. 10. 17. 
pénzügyi bizottság                                                 2017. 10. 17. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság                                                2017. 10. 17. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                                              2017. 10. 17. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros területén a Szórád Márton út Köztársaság út és 
Apáczai Csere János út által határolt szakaszán további parkolók építéséhez tanulmányterv 
készítésére beérkezett árajánlat ismertetése és megtárgyalása. 
 
16.Javaslat Dunaújváros, Építők útja 2. szám és Görbe u. közötti járda felújítási munkálatára 
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. 17. 
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2017. 10. 17. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 10. 17. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                                               2017. 10. 17. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a Dunaújváros, Építők útja 2. szám és Görbe u. 
közötti járda felújítási munkálatára tesz javaslatot a DVG Zrt. által megküldött árajánlat alapján. 
 
 
 
 
 
17.Javaslat önkormányzati intézmények 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 2017.10.17. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.10.17. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2017.10.17. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.10.17. 
A napirendi pont rövid tartalma: Jelen előterjesztés a Nyilvános illemhely, óvodák, MMK felújítási 
munkáira tesz javaslatot a DVG Zrt. által megküldött költségvetések alapján. 
 
18.Javaslat a Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület támogatási kérelmével kapcsolatosan 
Előadó: vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő: dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Kemenczei Anett ügyintéző 
Meghívott: Somfai Rezső elnök (2400 Dunaújváros, Gagarin tér 13. fsz. 1.) 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2017.10.17. 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság 2017.10.17. 
pénzügyi bizottság 2017.10.17. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.10.17. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület elnöke azzal a 
kérelemmel fordult Polgármester Úrhoz, hogy a 2017. augusztus 24-én a Felső-öbölben történt 
nagymértékű halpusztulás miatt haltelepítésre vissza nem térítendő támogatást biztosítson. 
 
19.Javaslat az önkormányzat jogi érdekeinek érvényesítésére vonatkozó megbízásra 
( Energo-Viterm Kft., Energo-Hőterm Kft.) 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 a pénzügyi 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 2017.10.17. 
a pénzügyi bizottság 2017.10.17. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.10.17. 
A napirendi pont rövid tartalma: Javaslat az önkormányzat jogi érdekeinek érvényesítésére 
vonatkozó megbízásra ( Energo-Viterm Kft., Energo-Hőterm Kft.) 
 
20.Javaslat a dunaújvárosi 664 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Baracsi utca 
47. szám alatt található kivett lakóház, udvar, gazdasági épület elnevezésű ingatlan 
megvásárlására  
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető  
 Serfőző Anikó gazdálkodási ügyintéző 
Meghívott:                    Szabó Imre a Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály 
vezetője 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság                                                                                           2017.10.17. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.10.17. 



ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.10.17. 
 A napirendi pont rövid tartalma:  Az előterjesztés a dunaújvárosi 664 helyrajzi számon 
nyilvántartott, természetben a Baracsi utca 47. szám alatt található kivett lakóház, udvar, gazdasági 
épület elnevezésű ingatlan megvásárlását tárgyalja. A területre a Modern Városok Program 
keretében megvalósuló Baracsi úti Arborétum további fejlesztése miatt van szükség. 
 

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

 
21.Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal „A” épületének és az 
Intercisa Múzeum galambmentesítésére vonatkozó nyertes ajánlat kiválasztására 
Előadó:  pénzügyi bizottság elnöke 
               városüzemeltetési turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke 
 ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 gazdasági és területfejlesztési bizottság 
Előkészítő:  Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály osztályvezető 
                    Tóth Andrea ügyintéző 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2017.10. 10. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2017.10. 11. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.10. 17. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság                     2017.10.17. 
A napirendi pont rövid tartalma: A DMJV Polgármesteri Hivatal „A” épületének és az Intercisa 
Múzeum galambmentesítésére vonatkozó érvényes ajánlat elbírálása. 
 
22.Javaslat Dunaújváros MJV Önkormányzata és Iváncsa Község Önkormányzata között 
kötendő szándéknyilatkozat elfogadására 
Előadó:      a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:          Szabó Imre – osztályvezető              
Meghívott:    
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság      2017.10.17. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2017.10.17. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros MJV Önkormányzata és Iváncsa Önkormányzata a térség lakói életszínvonalának 
javítása, gazdasági fejlődésének előmozdítása, a munkahely teremtés és a munkahely megőrzés 
érdekében egy áruforgalmi csomópontot alakítanának ki közösen. Az előterjesztés az ezzel 
kapcsolatos szándéknyilatkozat elfogadásával kapcsolatos döntésekről szól. 
 
23.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló Radari 
sporttelep telekalakítási eljárás során szükséges döntések meghozatalára 
Előadó:      a Gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Előkészítő:   Szabó Imre – osztályvezető              
Meghívott:   - 
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság      2017.10.17. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város tulajdonában álló Radari 
spottelep telekalakítási eljárás során szükséges döntések meghozatalára, Polgármester 
felhatalmazása a telekalakítással kapcsolatos döntések, intézkedések megtételére, a szükséges 
dokumentumok aláírására. 

 
24.Javaslat az „Aranydaru” Szállítómű Nyugdíjas Egyesület részére nyújtott támogatás 
elszámolásának elfogadására 
Előadó:  dr. László Borbála osztályvezető   



Előkészítő:  dr. László Borbála osztályvezető 
  Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző  
Meghívott:  Sümegi Lajos elnök  
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2017. 10. 17. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 10. 17. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere az 547/2017. 
(VI.14.) PM határozatával 150.000,- forint vissza nem térítendő támogatást ítélt meg az „Aranydaru” 
Szállítómű Nyugdíjas Egyesület részére „Együtt a szülők, gyermekek és unokák Olimpiája” program 
– sportnap megszervezésének támogatására. Az egyesület elnöke megküldte elszámolást.  
 
25.Javaslat a Dunaferr Sportegyesület kérelmének elbírálására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
  az ügyrendi, igazgatás és jogi bizottság elnöke 

az oktatási, ifjúsági, kulturális és sportbizottság elnöke  
Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
  Dr. Kaja Edit ügyintéző 
Meghívott::    Mátyás Gábor a Dunaferr SE ügyvezető elnöke 
             2400 Dunaújváros, Eszperantó út 4. 
Véleményező bizottságok:  
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.10.17. 
ügyrendi, igazgatás ás jogi bizottság  2017.10.17. 
oktatási, ifjúsági, kulturális és sportbizottság 2017.10.17. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaferr Se kérelmet nyújtott be önkormányzatunkhoz, 
miszerint a Dunaújvárosi Birkózósport Alapítvány által használt volt Kőrösi Általános Iskola 
épületében a belső tér teljes átépítésének befejezéséhez újabb pályázatot kíván beadni a Magyar 
Birkózó Szövetséghez. A pályázat beadásához szükséges az önkormányzat előzetes tulajdonosi 
hozzájárulása. 
 
26.Javaslat székhely használati engedély kiadására (Mancza Istvánné, Sohonyai Ildikó, 
Böröcz Balázs) 
Előadó: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság   2017.10.17. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Mancza Istvánné, Sohonyai Ildikó, Böröcz Balázs kérik az önkormányzat hozzájárulását ahhoz, hogy 
az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok székhelyként bejegyzésre kerülhessenek az egyéni 
vállalkozói adatbázisba.  

 
27.Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Dunaújváros, Verebély út 14. sz. alatti 
ingatlan villamos energia ellátásához (Pannon Inferior Kft. kérelme) 
Előadó: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Dr. Fodor-Rácz Szilvia ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság   2017.10.17. 
A napirendi pont rövid tartalma: Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem kártalanítási összeg 
megfizetésével. A tervezett villamos mű megvalósítása az önkormányzati tulajdonú, 780/1 hrsz.-ú 
(Verebély út) ingatlan igénybevételével történne. (A kártalanítási összeg 116.710,-Ft)  
 
28.Javaslat a dunaújvárosi 3331/22 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 
természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlan, ingatlanrész értékesítésére 
vonatkozó pályázat bontására 



Előadó: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő: Engyel László ügyintéző  
Meghívott:  
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 10. 17. 
A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Közgyűlése az 580/2017.(IX.21.) határozatában döntött a 
dunaújvárosi 3331/22 hrsz.-ú, beépítetlen terület megnevezésű, természetben az Északi Ipari 
Parkban található ingatlan, ingatlanrész pályázati úton történő értékesítéséről. A pályázati felhívás 
az előkészítő osztály megjelentette a Dunaújváros című hetilapban. A pályázat postára adásának 
határideje 2017. október 13. volt. 
 
Dunaújváros, 2017. október 13. 
 
 
 
          Hingyi László s.k. 
      a gazdasági és területfejlesztési bizottság 
              elnöke 


