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Nyílt napirendek 
 
1.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I-III. 
negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására 
Előadó: Cserna Gábor polgármester 
Előkészítő: Dudás Pálné költségvetési és pénzügyi osztályvezető 
 Börcs-Bajnok Csilla számviteli vezető ügyintéző 
Meghívott: -  
Véleményező bizottságok: 
Pénzügyi bizottság  2017. 11. 07. 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 11. 08. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi 
költségvetésének I-III. negyedévi pénzügyi teljesítéséről, szöveges indoklással és számszaki 
melléklettel.  
 
2.Javaslat DMJV Önkormányzata Közgyűlésének 29/2016. (XI.18.) építményadóról szóló 
önkormányzati rendeletének módosítására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Szaniszlóné Szabó Ildikó osztályvezető 
Meghívott: -  
Véleményező bizottságok: 
Pénzügyi bizottság  2017. 11. 07. 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 11. 08. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                       2017. 11. 08. 
A napirendi pont rövid tartalma: A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 2018. január 1. 
napjával az építményadó tárgyi hatályát kiterjeszti a településkép védelméről szóló 2016. évi 
LXXIV. törvény szerinti reklámhordozóra. Ennek okán helyi rendeletünket módosítani szükséges. 
 
 
 
 



3.Javaslat a Belső Ellenőrzési Osztály 2018-2021. évre szóló stratégiai belső ellenőrzési 
tervének, valamint a 2018. évi éves belső ellenőrzési tervnek a jóváhagyására 
Előadó: Dr. Sürü Renáta jegyző 
Előkészítő: Kozma Csilla belső ellenőrzési osztályvezető  
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2017. 11. 07. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 11. 08. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 
31.) Korm. rendelet előírja, hogy az ellenőri munka megtervezéséhez a belső ellenőrzési vezető 
stratégiai ellenőrzési tervet és éves ellenőrzési tervet készít.  
A stratégiai ellenőrzési terv - összhangban a szervezet hosszú távú céljaival - meghatározza a 
belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztéseket a következő négy évre. 
A belső ellenőrzési vezető az éves ellenőrzési tervet megküldi a jegyző részére a tárgyévet 
megelőző év november 30-áig, melyet a képviselő-testület december 31-éig hagy jóvá.  
Az előterjesztés tartalmazza a belső ellenőrzés 2018-2021. évekre szóló stratégiai belső 
ellenőrzési tervét, valamint a polgármesteri hivatal, a nemzetiségi önkormányzatok, az 
önkormányzat irányítása alatt lévő intézmények, valamint az önkormányzat tulajdonában álló 
gazdálkodó szervezetek 2018. évi éves ellenőrzési tervét.  
 
4.Javaslat a rászoruló dunaújvárosi gyermekek 2017. évi téli 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. 11. 07. 
Pénzügyi bizottság  2017. 11. 07. 
Gazdasági és területfejlesztése bizottság  2017. 11. 08. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                 2017. 11. 08. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. december 27-étől 2018. január 2-áig 
biztosítja az ingyenes téli szünidei étkeztetést, melynek költsége maximum 269.280,- Ft. 
Az előterjesztés a 2017/2018-as nevelési év téli szünidei étkeztetését lebonyolító szolgáltató 
kiválasztására és szerződéskötésre tesz javaslatot. 
 
5.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata részére a 
2017. évi közfoglalkoztatás lebonyolítására nyújtott támogatási összegek felhasználásáról 
szóló elszámolás elfogadására 
Előadó:  a Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága elnöke 
 a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság elnöke 
 a Pénzügyi Bizottság elnöke 

Előkészítő: Bojér Éva személyügyi és működtetési osztályvezető 
Meghívott: Hosszú János Dunaújváros MJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata elnöke  
Véleményező bizottságok: 
Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága  2017.11.07.  
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság     2017.11.08. 
Pénzügyi Bizottság        2017.11.07. 
A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Önkormányzata 2017. évre 7,2 M  Ft összegű vissza 
nem térítendő és 4,8 M Ft összegű visszatérítendő támogatást nyújtott DMJV Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata részére a közfoglalkoztatással összefüggő bér és járulék kiadásainak, valamint a 
közfoglalkoztatással kapcsolatban felmerülő önerő finanszírozására. DMJV Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata a támogatás felhasználásáról szóló elszámolást határidőre benyújtotta 
 



6.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata által végzett 
feladatellátások (közfoglalkoztatás, akkreditált és OKJ-s képzések) kapcsán felmerülő 
költségvetési többlettámogatási igény elbírálására 
Előadó:  a Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága elnöke 
 a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság elnöke 
 a Pénzügyi Bizottság elnöke 
 az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság elnöke 

Előkészítő: Bojér Éva személyügyi és működtetési osztályvezető 
 Burkovics Otilia titkársági igazgatási ügyintéző 

Meghívott: Hosszú János Dunaújváros MJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata elnöke  
Véleményező bizottságok: 
Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága  2017.11.07.  
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság     2017.11.08. 
Pénzügyi Bizottság        2017.11.07. 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság                                             2017.11.08.  

A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2018. évi 
közfoglalkoztatás, akkreditált és OKJ-s képzések megvalósításának problémamentes 
lebonyolítása érdekében a költségvetési többlettámogatási igényüket 12 M Ft összegben (7,2 M Ft 
vissza nem térítendő, valamint 4,8 M Ft visszatérítendő támogatás) kérelmezte. 
 
7.Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben foglalkoztatottak 2018. évi 
béren kívüli juttatására 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

 az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

 a pénzügyi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető 
 Prajdáné Kustán Erzsébet ügyintéző 
Meghívott: Varga Anna Éva a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény igazgatója 
 Bölcskei Anna az ESZI intézményvezetője 
 Kissné Fekete Éva az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője 
 Gyenes Józsefné a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője 
 Farkas Lajos az Intercisa Múzeum igazgatója 
 Kleinné Németh Judit az Egészségmegőrzési Központ intézményvezetője 
 Őze Áron a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza igazgatója 
 Farkasné Vörös Magdolna a GESZ igazgatója 
 Tóth Éva a József Attila Könyvtár Dunaújváros igazgatója 
 Hatvaniné Sáfár Erzsébet a Bölcsődei Dolgozók Szakszerv. képviselője 
 Tóthné Héger Katalin a Független Egészségügyi Szakszerv. képviselője 
 Garbaczné Rapcsák Rita a Közműv. és Közgyűjt. Dolg. Szakszerv. képv. 
 Haraszti Julianna a Pedagógusok Szakszervezetének képviselője 
 Siegrist Cecília a Színházi Dolgozók Szakszervezetének képviselője 
 Kósa Csilla a Szociális Területen Dolg. Szakszervezete képviselője 
 Ságiné Schilling Judit az MKKSZ képviselője 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság    2017. 11. 07. 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság    2017. 11. 07. 
pénzügyi bizottság        2017. 11. 07. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság     2017. 11. 08. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A Közgyűlés 823/2016. (XII. 15.) határozatával módosított 630/2016. (X. 20.) határozata alapján az 
önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben foglalkoztatottak 2017. évben havi nettó 
5.000.- Ft béren kívüli juttatásban részesülnek. Az intézményekben tevékenykedő szakszervezetek 
vezetői az intézményekben dolgozók 2018. évi béren kívüli juttatását kezdeményezték. Az 
előterjesztésben valamennyi önkormányzati intézményben dolgozó béren kívüli juttatására teszünk 



javaslatot 2018. január 1-től december 31-ig. A határozati javaslat szerint a nettó 5.000.- Ft/hó/fő 
értékű béren kívüli juttatás 54.165.823.- Ft kiadást jelentene önkormányzatunk számára. 
 
8.Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények költségvetési előirányzatának 
módosítására  
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
 az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
Előkészítő: dr. László Borbála osztályvezető 
 Péter Kata 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 Anna Éva, a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros igazgatója 
 Farkasné Vörös Magdolna, a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet 
 igazgatója 
 Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda vezetője 
 Őze Áron, a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza igazgatója 
 Tóth Éva, a József Attila Könyvtár igazgatója 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2017. november 7. 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2017. november 7. 
pénzügyi bizottság  2017. november 7. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. november 8. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Költségvetési és Pénzügyi Osztály felhívására az 
intézmények megküldték a közüzemi díj-tartozásokból adódó, előre nem tervezett eljárási 
költségek és késedelmi kamatok miatt szükségessé vált költségvetési előirányzat módosítási 
kérelmüket. 
 
9.Javaslat a Csillagszeműekért Gyermekalapítvány székhely létesítési kérelmének 
elbírálására 
Előadó: Dr. László Borbála igazgató 
Előkészítő: Péter Kata ügyintéző 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2017. 11. 07. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 11. 08. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújvárosi Óvoda Bóbita Tagóvodájának vezetője azzal 
kereste meg Polgármester Urat, hogy a Csillagszeműekért Gyermekalapítvány a Bóbita Tagóvoda 
épületében székhelyet létesíthessen. A jogszabályi rendelkezéseknek eleget téve az Alapító Okiratot 
érintő változások kapcsán változásbejegyzési kérelmet nyújtottak be a Székesfehérvári 
Törvényszékhez. A Törvényszék hiánypótlásra szólította fel az Alapítványt, többek között a 
székhelyhasználatot igazoló okiratot is be kell nyújtaniuk. Fentiekre hivatkozva a tagóvoda vezető 
kéri, hogy az Önkormányzat járuljon hozzá az óvodaépületben történő székhely bejegyzéséhez. 
 
10.Javaslat a 14. számú fogorvosi körzet akadálymentesítését biztosító mobil eszköz 
beszerzésére  
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
                       a pénzügyi bizottság elnöke 

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető 
 Dr. Schleicher Judit jogi és egészségügyi ügyintéző 
 
Meghívott: -  
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság  2017. 11. 07. 
pénzügyi bizottság  2017. 11. 07. 



gazdasági és területfejlesztési bizottság  2017. 11. 08. 
A napirendi pont rövid tartalma: A dunaújvárosi 14. számú fogorvosi körzet működésének 
feltétele a rendelőbe való feljutás biztosítása a mozgáskorlátozottak részére. Az előterjesztés a 
körzet akadálymentesítését biztosító mobil eszköz beszerzésére irányul. 
 
11.Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Szonáta Zeneművészeti 
Alapítvánnyal 
Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke 
  a pénzügyi bizottság elnöke 
     az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Előkészítő:  dr. László Borbála a humán szolgáltatási osztály vezetője 
      Bokor Zsuzsanna kulturális ügyintéző 
Meghívott:  Moravecz Attila elnök 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság                                     2017.11.07. 
pénzügyi bizottság 2017.11.07. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság               2017.11.08. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság          2017.11.08. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az önkormányzat 2017. évi költségvetésében már kiemelt 
előirányzatként szerepel a Szonáta Zeneművészeti Alapítvány, 1.000 E Ft-tal, különböző helyi 
pályázatokon további 1.395 E Ft-ot nyertek. Az előterjesztés egy határozatlan idejű 
együttműködési megállapodás feltételeit rögzíti, és meghatározza az alapítvány 2018. évi 
támogatásának nagyságát is. 
 
12.Javaslat a Dunaújvárosi Evangélikus Egyházközséggel templomi koncertek tartásáról 
kötött Együttműködési  megállapodás felülvizsgálatára, új megállapodás megkötésére 
Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke 
  a pénzügyi bizottság elnöke 
     az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Előkészítő:  dr. László Borbála a humán szolgáltatási osztály vezetője 
      Bokor Zsuzsanna kulturális ügyintéző 
Meghívott:  Stermeczki András, evangélikus lelkész 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság                                     2017.11.07. 
pénzügyi bizottság 2017.11.07. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság               2017.11.08. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság          2017.11.08. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az önkormányzat és a Dunaújvárosi Evangélikus 
Egyházközség 1999-ben Együttműködési megállapodást kötött, amit felek 2008-ban módosítottak. 
Az azóta történt változások indokolják a szerződés felülvizsgálatát, új szerződés megkötését, 
amely tartalmában a korábbin alapul. Jelen előterjesztés meghatározza a 2018. évi átalánydíj 
összegét is. 
 
13.Javaslat a Dunaújvárosi Evangélikus Egyház részére a Közművelődési pályázaton 
nyújtott támogatásról készített elszámolás elfogadására 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető 
 Bokor Zsuzsanna, kulturális ügyintéző 
Meghívott: Stermecki András, lelkész 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság 2017.11.07. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.11.08. 
A napirendi pont rövid tartalma:  Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a 444/2017 
(V.12.) PM határozatával döntött a 2017. évi Közművelődési pályázat elbírálásáról: az Evangélikus 
Egyháznak a reformáció 500 éve alkalmából, Újházi Krisztina oratóriumának bemutatására 50 E Ft 



támogatást nyújtott. A kérelmező elszámolt a támogatással, amit a Pénzügyi és Költségvetési 
Osztály ellenőrzött. 
 
14.Javaslat a dunaújvárosi illetékességi egyházközségeknek a 2017. évben nyújtott 
támogatások felhasználásnak elfogadásáról  
Előadó: a humán szolgáltatási osztályvezető 
Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető 
 Szabó Ádám ügyintéző 
Meghívott: Baltási Nándor plébános, Római Katolikus Plébánia – Dunaújváros 
 Böttger Antal lelkész, Dunaújvárosi Református Egyházközség 
 Kovács István parókus, Dunaújvárosi Görögkatolikus Egyházközség 
 Stermeczki András lelkész, Dunaújváros-Kisapostagi Társult Evangélikus Egyházközség 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 11. 08. 
közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága 2017. 11. 07. 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2017. 11. 07. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A dunaújvárosi egyházközségek (római katolikus, református, görögkatolikus, evangélikus)  
egyházi, nyári gyerektáboroztatás céljából idén is szervezetenként 500.000 forintos támogatásban  
részesültek Dunaújváros MJV Önkormányzatától. Az Egyházközségek benyújtották a 
felhasználásról szóló elszámolásaikat, melyek elfogadását ezúton kérjük a Tisztelt Bizottságoktól.  
 
15.Javaslat a Dunaújvárosi Vegyeskarral kötött Közművelődési együttműködési 
megállapodás felülvizsgálatára, új megállapodás megkötésére 
Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke 
  a pénzügyi bizottság elnöke 
     az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Előkészítő:  dr. László Borbála a humán szolgáltatási osztály vezetője 
      Bokor Zsuzsanna kulturális ügyintéző 
Meghívott:  Ácsné Tóth Erika, egyesületi elnök 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság                                     2017.11.07. 
pénzügyi bizottság 2017.11.07. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság               2017.11.08. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság          2017.11.08. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az önkormányzat és a Dunaújvárosi Vegyeskar 2000-ben 
Közművelődési együttműködési megállapodást kötött. Az azóta történt változások indokolják az új 
szerződés megkötését, amely tartalmában a korábbin alapul, az előterjesztés meghatározza a 
2018. évi támogatás összegét is. 
 
16.Javaslat a Magyar Kultúra Napján tartandó ünnepi műsorra és annak költségeire  
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 osztályvezető 
 Bokor Zsuzsanna, kulturális ügyintéző 
Meghívott: Moravecz Attila Szonáta Zeneművészeti Alapítvány elnöke 
 Ácsné Tóth Erika, a Dunaújvárosi Vegyeskar elnöke 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság  2017.11.07. 
pénzügyi bizottság              2017.11.07. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság                                                           2017.11.08.  
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság           2017.11.08.  
A napirendi pont rövid tartalma: 2018. januárjában a Magyar Kultúra Napján tartandó ünnepi 
koncerten a Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola tanárai és a Dunaújvárosi Vegyeskar adnak 



műsort, ennek keretében a polgármester úr vagy alpolgármester úr átadja a Pro Cultura Intercisae 
díjakat. A műsor költsége 120.000 Ft. A kiadásokra költségvetési rendelet 5. melléklet „Kulturális, 
oktatási és ifjúsági feladatok” rovat dologi kiadások sora nyújthat fedezetet. 
 
17.Javaslat Dunaújváros területén lévő 15 db gyalogátkelők (zebrák) és környezeteinek 
megvilágítás kiépítés során telepített eszközök átadására az E-ON Dél-dunántúli 
Áramhálózati Zrt. részére 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

Előkészítő: Markóth Béla igazgató/osztályvezető 
 Farkas Róbert ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.11. 08. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2017.11. 08. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.11. 08.. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Jelen előterjesztés a Dunaújváros területén lévő 15 db gyalogátkelők (zebrák) és környezeteinek 
megvilágítás kiépítés során telepített eszközök átadására az E-ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. 
Részére 
 
18.Javaslat Dunaújváros Vasmű úton található köztéri nyilvános illemhely üzemeltetési 
munkáira  
Előadó: városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
Előkészítő: Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
 Szabó László ügyintéző 
Meghívott:  
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2017.11. 07. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.11. 08. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.11. 08. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2017.11. 08. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Vasmű úton található köztéri nyilvános illemhely 
üzemeltetésére beérkezett árajánlatok ismertetése, összehasonlítása és a nyertes ajánlat 
kiválasztása 
 
19.Javaslat a Bocskai István u. 2. 4. 3. sz. alatti villámkárosult lakás felújítási munkáira 
Előadó: a városüzemeltetési és beruházási osztályvezető  
Előkészítő: Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető  
 Mózes Tibor ügyintéző 
Meghívott: Mádai Balázs -elnök vezérigazgató DVG Zrt. 
  Gaál Anikó tulajdonos 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság  2017. 11. 08. 
A napirendi pont rövid tartalma: Jelen előterjesztés a Bocskai István u. 2. 4. 3. sz. alatti 
villámkárosult lakás - DVG Zrt. által történő - felújítására tesz javaslatot az önkormányzati 
tulajdonú bérlakások felújítására vonatkozó vállalkozási keretszerződés terhére. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20.Javaslat az I. sz. Rendelőintézet 6. szintjén lévő váróterem festési 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 városüzemeltetési osztályvezető 
 Kindle-Vincze Márta ügyintéző 

Sipos Réka ügyintéző 
Meghívott: Dr. Mészáros Lajos kórházigazgató 

Mádai Balázs  DVG Zrt. elnök-vezérigazgató 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2017.11.07. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.11.08. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2017.11.08. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.11.08. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A dunaújvárosi I.sz Rendelőintézet tetőfelülete folyamatosan beázik. A tető szigetelését DMJV 
Közgyűlésének 291/2017. (IV.21.) határozata alapján a DVG Zrt. elvégezte. Utólagosan a 
váróterem mennyezetének és oldalfalainak festése szükséges. Az előterjesztés az utómunkálatok 
költségeinek biztosítására irányul. 
 
21.Javaslat a Dunaújvárosi Triatlon 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: Makai Gábor elnök 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2017.11.08. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.11.08.  
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 részére, az általa 2017. július 02-án 
megrendezendő Aquarius Triatlon szervezési költségeire. Az elszámolás a támogatási összeg 
felhasználásáról megérkezett osztályunkra. 
 
22.Javaslat Aranyos Sándor tulajdonosi hozzájárulási kérelmének elbírálására 
Előadó: vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Serfőző Anikó ügyintéző 
Meghívott:  
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.11.08.  
A napirendi pont rövid tartalma:  
Aranyos Sándor kérelemben fordult az önkormányzathoz, melyben tulajdonosi hozzájárulást kér 
földgáz bevezetéséhez a 2976/51 hrsz.-ú Ond utca 9. ingatlanba. Az ingatlant 2013-ban 
tulajdonjog fenntartással értékesítette az önkormányzat Aranyos Sándor részére, így az még 
önkormányzati tulajdonban van. 

 
23.Javaslat állásfoglalás kialakítására a dunaújvárosi 329/32/T hrsz.-ú, garázsépület 
megnevezésű ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatosan 
Előadó: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Serfőző Anikó ügyintéző 
Meghívott: - 
 
Véleményező bizottságok: 



gazdasági és területfejlesztési bizottság   2017.11.08. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dr. Tompa Gyula ügyvéd azzal a kérelemmel fordult Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzatához, hogy nyilatkozzon a dunaújvárosi 329/32/T hrsz.-ú, 19 m² 
nagyságú, garázsépület megnevezésű ingatlan vonatkozásában az Önkormányzatot megillető 
elővásárlási jog gyakorlásáról. A Garázs a Garázs sor környékén található. 
 
24.Javaslat állásfoglalás kialakítására a dunaújvárosi 663/17/B hrsz.-ú, garázsépület 
megnevezésű ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatosan 
Előadó: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Serfőző Anikó ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság   2017.11.08. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dr. Móricz Zoltán ügyvéd azzal a kérelemmel fordult Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzatához, hogy nyilatkozzon a dunaújvárosi 663/17/B hrsz.-ú, 24 m² 
nagyságú, garázsépület megnevezésű ingatlan vonatkozásában az Önkormányzatot megillető 
elővásárlási jog gyakorlásáról. A Garázs a Diófa utca környékén található. 
 
25.Bérbeadás véleményezése az önkormányzati tulajdonban álló, a DVG Zrt. kezelésében 
lévő, természetben a Bólyai János u. 1. szám alatt található pincehelyiségre vonatkozóan  
Előadó: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Dr. Kaja Edit ügyintéző 
Meghívott: -  
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság   2017.11.08. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2017.11.08. 
A napirendi pont rövid tartalma: Czeba Ádám szeretné bérbe venni az önkormányzat 
tulajdonában álló, dunaújvárosi 16/4/A/18 helyrajzi számú, 48 m² nagyságú, természetben 
Dunaújváros, Bólyai János u. 1. szám alatt található pincehelyiséget. DMJV Közgyűlése 728/2015. 
(XII.17.) határozatával elfogadta a nem lakás célú helyiségek bérleti díjára vonatkozó táblázatot, 
mely szerint a helyiség bérleti díja 4.730.-Ft/m²/év+Áfa. 
 

26.Javaslat a dunaújvárosi 3331/22 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 
természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlan, vagy annak egy része értékesítésére 
vonatkozó pályázat értékelésére 
Előadó: a ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Engyel László ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 11. 08. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. 11. 08. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
DMJV Közgyűlése a 580/2017.(IX.21.) határozatában döntött a dunaújvárosi 3331/22 hrsz.-ú, 
kivett beépítetlen terület megnevezésű, természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlan 
részben, vagy egészben pályázati úton történő értékesítéséről. A pályázati felhívást az előkészítő 
osztály megjelentette a Dunaújváros című hetilapban. A pályázat postára adásának határideje 
2017. október 13. volt. 
 
 
 
27.Javaslat a dunaújvárosi 2976/31 hrsz. alatt nyilvántartott, kivett beépítetlen terület 
megnevezésű, 8100 m2 nagyságú és a dunaújvárosi 2976/45 hrsz. alatt nyilvántartott, kivett 



beépítetlen terület megnevezésű, 1632 m2 nagyságú ingatlanok együttes vagy önálló 
értékesítésére vonatkozó pályázat bontására 
Előadó: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság   2017.11.08. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
DMJV Közgyűlése a 615/2017.(IX.21.) határozatában döntött dunaújvárosi 2976/31 hrsz. alatt 
nyilvántartott, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 8100 m2 nagyságú és a dunaújvárosi 2976/45 
hrsz. alatt nyilvántartott, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 1632 m2 nagyságú ingatlanok 
együttes vagy önálló pályázati úton történő értékesítéséről. A pályázati felhívást az előkészítő osztály 
megjelentette a Dunaújváros című hetilapban. A pályázat postára adásának határideje 2017. október 
27. volt. 
 
28.Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Dunaújváros, Ács u. 567 hrsz. 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. 11. 08. 
A napirendi pont rövid tartalma: Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem kártalanítási összeg 
megfizetésével. A tervezett villamos mű megvalósítása az önkormányzati tulajdonú, 576 hrsz.-ú 
(Ács utca) ingatlan igénybevételével történne. (A kártalanítási összeg 5.500,-Ft)  
 
29.Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Dunaújváros, Petőfi S. u. 47.sz., 1433 hrsz. 
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   20171.11.08. 
A napirendi pont rövid tartalma: Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem kártalanítási összeg 
megfizetésével. A tervezett villamos mű megvalósítása az önkormányzati tulajdonú, 2162/1 hrsz.-ú 
(Petőfi utca) ingatlan igénybevételével történne. (A kártalanítási összeg 7.700,-Ft)  
 
30.Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Dunaújváros, Thököly Imre u. 27. sz., 
1081/1 hrsz. 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. 11. 08. 
A napirendi pont rövid tartalma: Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem kártalanítási összeg 
megfizetésével. A tervezett villamos mű megvalósítása az önkormányzati tulajdonú, 1107 hrsz.-ú 
(Thököly I. utca) ingatlan igénybevételével történne. (A kártalanítási összeg 8.800,-Ft)  
 
 
31.Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Dunaújváros, Akácos u. 3903 hrsz. 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   2017.11.08. 
A napirendi pont rövid tartalma: Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem kártalanítási összeg 
megfizetésével. A tervezett villamos mű megvalósítása az önkormányzati tulajdonú, 3942 hrsz.-ú 
(Akácos út) ingatlan igénybevételével történne. (A kártalanítási összeg 11.000,-Ft)  
 
32.Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Dunaújváros, 730/427 hrsz. 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. 11. 08. 
A napirendi pont rövid tartalma: Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem kártalanítási összeg 
megfizetésével. A tervezett villamos mű megvalósítása az önkormányzati tulajdonú, 730/428 hrsz.-
ú ingatlan igénybevételével történne. (A kártalanítási összeg 12.100,-Ft)  
 
33. Egyebek 
 
Dunaújváros, 2017. november 3. 
 
 
 
 
          Hingyi László s.k. 
       a gazdasági és területfejlesztési bizottság 
                     elnöke 
 


