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

 

A következő napirendi pontokat a Gazdasági és Területfejlesztési 
Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság 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. 11. 14. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 11. 14.  
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. 11. 14. 
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 közigazgatási területén működő 
köznevelési intézményekben, valamint az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi 
Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézményben közétkeztetési szolgáltatói áremelés 
elfogadására, valamint Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 
közoktatási intézményekben alkalmazandó napközbeni ellátás keretében biztosított 
étkeztetési térítési díjról szóló 37/2013. (XI.22) önkormányzati rendelet módosítására  
Előadó: oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke 
 gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 pénzügyi bizottság elnöke 
 ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 
Előkészítő: Dr. László Borbála humán szolgáltatási osztály vezetője 
 Péter Kata intézményigazgatási ügyintéző 
Meghívottak: Herczeg Csaba, a Zalagast Kft. vezérigazgató helyettese 



 Bölcskei Anna, az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent 
 Erzsébet Idősek Otthonai intézményvezetője 
 Farkasné Vörös Magdolna, a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet 
 igazgatója 
 Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda vezetője 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság    2017. november 14. 
pénzügyi bizottság        2017. november 14. 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság    2017. november 14. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság     2017. november 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2017. november 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Zalagast Kft-vel kötött vállalkozói szerződés alapján minden 
év január 1-jén a szolgáltatás díja a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző 12 havi 
szakmai inflációs ráta mértékével emelkedik meg a szerződés külön módosítása nélkül. A Zalagast 
Kft. megküldte áremelési javaslatát az intézményi térítési díjak módosítására, az előterjesztés 
ennek megtárgyalására és a döntés meghozatalára irányul.  
 
3.Javaslat a 18. számú fogorvosi körzet fogászati eszközeinek beszerzése érdekében az 
ajánlattevők körének kiválasztására 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. László Borbála Humán Szolgáltatási osztályvezető 
 Prajdáné Kustán Erzsébet ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2017. 11. 14. 
pénzügyi bizottság 2017. 11. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. 11. 14. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 11. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dr. Vajda Gabriella, a 18. számú fogorvosi körzet orvosa jelezte, hogy az önkormányzat 
tulajdonában lévő kezelőegységen lévő mikromotor, turbinafúró és UH depurátor javíthatatlanná 
vált, ezért kérte ezek pótlását. Az eszközök ára, beszerelési, szállítási becsült értéke összesen kb. 
bruttó 676.900.- Ft. Az önkormányzat közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések 
lebonyolításáról szóló szabályzat értelmében az ajánlattevők körének kiválasztása a polgármester 
hatáskörében tartozik a gazdasági és területfejlesztési, a pénzügyi és a szociális, egészségügyi és 
lakásügyi bizottság véleményének kikérése mellett. 
 
4.Javaslat a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására kiírt 
KAB-KEF-17-A/B/C pályázaton való indulás jóváhagyására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottságának elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető 
 Szabó Ádám ügyintéző 
Meghívott: Orgovány Zoltán DBKEF elnök 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság     2017. 11. 14. 
közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága   2017. 11. 14. 
pénzügyi bizottság        2017. 11. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2017. 11. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Az EMMI Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósága a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok 
(KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására, és programjaik támogatására pályázatot írt ki, 
minimum 500 ezer maximum 1 millió forint erejéig. Legfeljebb két kategóriában történhet indulás. A 



pályázatok során 10 %-os önerőt kell biztosítani. A pályázat benyújtásának határideje: 2017. 
november 12. 23:59 (elektronikus pályázati felületen).  
 
5.Javaslat a dunaújvárosi polgárőrségekkel a 2017. évben megkötött támogatási 
szerződések módosítására 
Előadó: a humán szolgáltatási osztályvezető 
Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető 
 Szabó Ádám ügyintéző 
Meghívott: Tóth Csaba elnök, Dupent Polgárőr Egyesület 
 Peczen Antal elnök, Pannon Polgárőrség 
 Szloboda György elnök, Dunaújvárosi Táborállási Polgárőrség 
 Hegedüs László elnök, Dunaújvárosi Városvédő Polgárőrség 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 11. 14. 
közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága 2017. 11. 14. 
pénzügyi bizottság 2017. 11. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. 11. 14.  
A napirendi pont rövid tartalma: A dunaújvárosi polgárőrségek azzal a kéréssel fordultak 
Dunaújváros MJV Polgármesteréhez, hogy az idén megkötött támogatási szerződésük 
módosításával szervezetenként 250.000 forintos további működési támogatásban 
részesülhessenek a megnövekedett év végi feladataik miatt. Önkormányzatunk 2017. évi 
költségvetésében a kérelmezett összegre a fedezet rendelkezésre áll.  
 
6.Javaslat a 20. Jubileumi Fenyőfadíszítő Verseny támogatására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető 
 Szabó Ádám ügyintéző 
Meghívott: Horváth Zoltánné kuratóriumi elnök 
 Tatár Edina versenyszervező 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság     2017. 11. 14. 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság    2017. 11. 14. 
pénzügyi bizottság        2017. 11. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola Felsős Diákönkormányzatának vezetője, Tatár 
Edina azzal a kéréssel fordult DMJV Polgármesteréhez, hogy az idén decemberben 
megrendezendő 20. Jubileumi Fenyőfadíszítő Verseny lebonyolítására 251.500 Ft-tal támogatni 
szíveskedjen a Dózsás Tanulókért és Tanáraikért Alapítványt. A kért összegre a fedezet az 5.c 
melléklet „Kulturális és egyéb civil szervezetek pályázható kerete” c. előirányzati sorról 
biztosítható.  
 
7.Javaslat a Római Katolikus Plébánia betlehemi szoborcsoport felállításával kapcsolatos 
kérelmének elbírálására 
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: Baltási Nándor, plébános 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság  2017.11.14. 
pénzügyi bizottság              2017.11.14. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság                                                           2017.11.14.  
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság           2017.11.14.  



A napirendi pont rövid tartalma: A Római Katolikus Plébánia 500 E Ft támogatást kér, betlehemi 
jelenet felállítására. A kiadásokra fedezetet a költségvetési rendelet 5.c melléklet „Kulturális és 
egyéb civil szervezetek pályázható kerete” előirányzata nyújthat. 
 
8.Javaslat a Pentele Egyesület informatikai fejlesztésre vonatkozó kérelmének elbírálására 
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: Szabó Tamás, elnök 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság  2017.11.14. 
pénzügyi bizottság              2017.11.14. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság                                                           2017.11.14.  
A napirendi pont rövid tartalma:  A Pentele Egyesület 207.112 Ft Ft támogatást kér számítógép, 
nyomtató és háttértároló megvásárlására, amiket a helytörténeti kutatómunka hatékonyabbá 
tételére, és az egyesületi tagok informatikai ismerteinek fejlesztésére használnának. A kiadásokra 
fedezetet a költségvetési rendelet 5.c melléklet „Kulturális és egyéb civil szervezetek pályázható 
kerete” előirányzata nyújthat. 
 
9. Javaslat a dr. Fenyvesi Béla orvossal és Szűcsné Kiss Katalin ápolóval kötött megbízási 
szerződések 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 osztályvezető 
 Dr. Schleicher Judit jogi és egészségügyi ügyintéző 
Meghívott: Dr. Fenyvesi Béla orvos 
 Szűcsné Kiss Katalin ápoló 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság  2017. 11. 14. 
pénzügyi bizottság  2017. 11. 14. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság  2017. 11. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. 11. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Közgyűlése 439/2017.(VI.15.) határozatával döntött arról, 
hogy az Útkeresés Segítő Szolgálat által működtetett hajléktalanellátást nyújtó szakmai 
egységeket 2018. január 1. napjától a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány részére fenntartó 
váltással átadja. Dr. Fenyvesi Béla vállalta a Papírgyári u. 11. szám alatt bejelentettek ellátása 
mellett a Kandó K. tér 4. szám alatti és a dunaújvárosi lakcím nélküli személyek orvosi ellátását is. 
Az előterjesztés a dr. Fenyvesi Béla orvossal, illetve Szűcsné Kiss Katalin ápolóval kötött 
megbízási szerződések módosítására irányul. 
 
10. Javaslat a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. részére veszteség-ellentételezésként átadott 
összeg elszámolásának elfogadására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

 a pénzügyi bizottság elnöke 
Előkészítő: Szabó Imre osztályvezető 
 Halmai Nóra ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.11.14. 
pénzügyi bizottság 2017.11.14. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A Vasmű u. 41. Irodaház Kft-vel a Modern Város Program, valamint a TOP forrásból megvalósuló 
projektek lebonyolítása érdekében az önkormányzat közfeladat ellátási szerződést kötött. A 



szerződésben veszteség-ellentételezésként meghatározott keretösszeget az önkormányzat 
átutalta a Vasmű út 41.Kft részére, aki a felhasznált összegről benyújtotta elszámolását. 
 
11.Javaslat a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. részére veszteség-ellentételezésként meghatározott 
keretösszeg megemelésére 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

 a pénzügyi bizottság elnöke 
Előkészítő: Szabó Imre osztályvezető 
 Halmai Nóra ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.11.14. 
pénzügyi bizottság 2017.11.14. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Vasmű u. 41. Irodaház Kft-vel a Modern Város Program, 
valamint a TOP forrásból megvalósuló projektek lebonyolítása érdekében az önkormányzat 
közfeladat ellátási szerződést kötött. A szerződésben veszteség-ellentételezésként meghatározott 
keretösszeget a Vasmű út 41.Kft részére az önkormányzat átutalta, s a szerződésben vállalt 
feladatok ellátása érdekében annak megemelésére van szükség.  
 
12.Javaslat a Gagarin tér 7-11 Társasház árkádjának felújításának támogatására 
Előadó: a Gazdasági és területfejlesztési bizottság elnök 
 a Pénzügyi bizottság elnöke 
 az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:         Szabó Imre – osztályvezető 
                             Kárgli Rita - településrendezési ügyintéző 
Meghívott:        Sztankovics András közös képviselő 
  2400 Dunaújváros Duna sor 11. 3/3. 
Véleményező bizottságok: 
a Gazdasági és területfejlesztési bizottság      2017.11.14. 
a Pénzügyi bizottság         2017.11.14. 
az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2017.11.14. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A Gagarin tér 7-11 Társasház közös képviselője kérte, hogy az épület árkádjának felújításában, 
mely jelenleg balesetveszélyes Dunaújváros MJV Önkormányzata a költségek 50%-ában, kb. 
500.000,- Ft, támogassa a felújítást. 
 
13.Javaslat ajánlattételi felhívások kiírására Dunaújváros településrendezési eszközeinek 
módosításának elkészítésére az Európatanács u. - Csabagyöngye u. – Barsi D. u. – 
Táborállás u. által határolt területre 
Előadó: Szabó Imre osztályvezető 
Előkészítő: Szabó Imre osztályvezető 
 Kárgli Rita településrendezési ügyintéző 
Meghívott:  
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.11.14. 
Pénzügyi bizottság 2017.11.14. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.11.14. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros MJV Közgyűlése a 589/2017. (IX.21.) határozatával döntött arról, hogy az 
Európatanács u. - Csabagyöngye u. – Barsi D. u. – Táborállás u. által határolt területen a 
településrendezési eszközök módosuljanak. A rendezési terv módosítás elkészítésére javasoljuk 
az ajánlattételi felhívás kiírását. 
 
 
 
 
 



14.Javaslat Dunaújváros Labdarúgó Sportlétesítmény-fejlesztés 2. ütem elnevezésű 
beruházás keretén belül a BMSK Zrt.-vel kötendő szerződésekről 

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. 11.14. rk. 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 2017. 11.14. rk. 
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 2017. 11.14. rk. 
Pénzügyi Bizottság 2017. 11.14. rk. 
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság 2017. 11.14. rk. 
A napirendi pont rövid tartalma: A dunaújvárosi Dunaújváros Labdarúgó Sportlétesítmény-
fejlesztés 2. ütem megvalósításával kapcsolatos döntések meghozatalára, a polgármester 
felhatalmazása a BMSK Zrt.-vel kötendő Megbízási Szerződések megkötéséhez és az ahhoz 
szükséges egyéb dokumentumok aláírására 
 
15.Javaslat a Nemzeti Szabadidős-Egészség Programban nyert “C” típusú sportpark 
telepítéséhez kapcsolódó egyéb fejlesztési munkák elvégzésére 
Előadó: Szabó Imre osztályvezető 
Előkészítő: Szabó Imre osztályvezető 
 Borka Ildikó pályázati koordinációs ügyintéző 
Meghívott: Mádai Balázs DVG Zrt. - elnök-vezérigazgató 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság         2017.11.14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2017.11.14. 
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság  2017.11.14. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság  2017.11.14. 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság     2017.11.14. 
A napirendi pont rövid tartalma: Önkormányzatunk a Nemzeti Szabadidős-Egészség 
Programban 1 db ún. „C” típusú kültéri sportpark megépítésére nyert támogatást, melynek 
helyszíne a Felső Duna-park Batsányi utca mögötti területe. Az előterjesztés tárgya a kapcsolódó 
fejlesztési munkák (vízelvezetés, bekötőút, világítás kialakítása) elvégzése a DVG Zrt. által 
megküldött árajánlat alapján. 

16.Javaslat az MVP keretében megvalósuló víziközmű-hálózat fejlesztésére vonatkozó                   
tervezési program elfogadására, kapcsolódó költségek biztosítására 
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 
 Kindle-Vincze Márta ügyintéző 

Sipos Réka ügyintéző 
Meghívott: Mádai Balázs DVG Zrt. elnök-vezérigazgató 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2017.11.14. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.11.14. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2017.11.14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.11.14. 
A napirendi pont rövid tartalma:  



A Modern Városok Program keretén belül megvalósuló víziközmű-hálózat fejlesztése projekt 
végrehajtásához tervezési feladatok ellátása szükséges, melyet “in house” beszerzés keretében a 
DVG Zrt-vel kívánunk megvalósítani. Az előterjesztés a tervezési program elfogadására és az 
ehhez kapcsolódó fedezet biztosítására irányul. 

17.Javaslat a "Dunaújvárosi fürdő- és vízi sport centrum távhő ellátó rendszer 
módosítására” vonatkozó  tervezési program elfogadására, kapcsolódó költségek 
biztosítására 
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 
 Kindle-Vincze Márta ügyintéző 

Sipos Réka ügyintéző 
Meghívott: Mádai Balázs DVG Zrt. elnök-vezérigazgató 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2017.11.14. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.11.14. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2017.11.14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.11.14. 
A napirendi pont rövid tartalma: A “Dunaújvárosi fürdő- és vízi sport centrum távhő ellátó 
rendszerének módosítására” vonatkozó tervezési feladatok ellátása szükséges, melyet “in house” 
beszerzés keretében a DVG Zrt-vel kívánunk megvalósítani. Az előterjesztés a tervezési program 
elfogadására és az ehhez kapcsolódó fedezet biztosítására irányul. 

18.Javaslat „Vállalkozási keretszerződés Dunaújváros közigazgatási területén található 
parkokban, erdős-fás területeken, az övárkokban és a helyközi buszjáratok megállóiban 
szemétszedés, takarítás folyamatos elvégzésére” 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      2017.11.14. 
Pénzügyi Bizottság         2017.11.14. 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság     2017.11.14. 
Városüzemeltetési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság   2017.11.14. 
Az Önkormányzat Bírálóbizottsága       2017.11.14. 
 A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén belül a 
buszmegállók, parkok, erdős területek és övárkok takarításának folyamatos biztosítására 
közbeszerzési eljárás lefolytatását követően van lehetőség szerződést kötni. Jelen előterjesztés a 
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és közbeszerzési dokumentumainak 
véleményezésére, közbeszerzési eljárás megindítására irányul. 
 
19.Javaslat Dunaújváros területén lévő 9 db új építésű gyalogátkelő megvilágítás kiépítés 
kivitelezésére 
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 igazgató/osztályvezető 
 Farkas Róbert ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2017.11.14. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.11.14. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2017.11.14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.11.14. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Jelen előterjesztés a Dunaújváros területén lévő 9 db új építésű gyalogátkelő megvilágítás kiépítés 
kivitelezésére tesz javaslatot meglévő kiviteli tervek szerint. 
 
20.Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 
bérelhető földterületek haszonbér mértékének megállapítására és a haszonbérleti  
szerződés tervezet megtárgyalására 
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 2017.11.14. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2017.11.14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.11.14. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság                     2017.11.14. 
A napirendi pont rövid tartalma: A DMJV Önkormányzatának tulajdonában lévő földek 
haszonbér mértékének megállapítása és a haszonbérleti szerződés tervezet megtárgyalása az 
újabb öt éves időszakra. 
 
21.Javaslat a sportszervezetek létesítmény bérleti díjának pályázati úton történő 
támogatására – 2018. évre 
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. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
                                      Kemenczei Anett ügyintéző 
Meghívott:                     Mátyás Gábor elnök, Dunaferr SE 
 Kalácska András elnök, Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség 
 Szemenyei István ügyvezető, Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia 
 Nonprofit Kft. 
 Boda Gábor elnök, Dunaújvárosi Sárkányok Kosárlabda SE 
 Móri Imre elnök, Dunaújvárosi Kohász Labdarúgó Öregfiúk Egyesület 
 Balogh Bertalan elnök, Dunaújvárosi Egyetem Diák SE 
 Baráth Artur elnök, Újvárosi Hokillák SE 
 Varga Gabriella elnök, Danubius KSE 
 Pók Ferenc elnök, Dunaújvárosi Atlétikai Club 
 Erős István elnök, Titán Sportegyesület 
 Oláhné Hingyi Zita elnök, Duna-Pent Női Kézilabda SE 
 Azari Zsolt ügyvezető, Dunaújvárosi Jégkorong Kft. 
 Vígh György elnök, Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál SE 
 Kováts András elnök Angels Női Jégkorong SE 
 Tomanóczy Tibor ügyvezető, DSE Röplabda Akadémia Nonprofit Kft. 
 Bacrathy Kornél elnök, Dunaújvárosi Amerikai Futball SE 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2017.11.14. 



pénzügyi bizottság  2017.11.14. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság  2017.11.14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2017.11.14. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Önkormányzata Közgyűlésének 1/2016. 
(I.22.) önkormányzati rendelet alapján pályázatot hirdetett a sportszervezetek és sportegyesületek 
támogatására elkülönített összeg elnyerésére, illetve célirányos felhasználására. A pályázatokat 
2017. október 31-ig kellett benyújtani a Vagyonkezelési Osztályra a 2018. évi támogatásokra 
vonatkozóan. A pályázatok elbírálása a beadási határidő lejártát követő 30 napon belül történik.  
 

22.Javaslat a DVCSH Kft. 2016. évi éves beszámolójával kapcsolatos állásfoglalás 
kialakítására, egyben az 507/2017. (VI.27.) határozat hatályon kívül helyezésére 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke  
Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
 Engyel László ügyintéző 
Meghívott:     Dr. Göblyös Béla ügyvezető igazgató, DVCSH Kft.  
                       2400 Dunaújváros, Építők útja 1. 
                       Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt. 
                       2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1. 
Véleményező bizottságok:  
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 11. 14. 
pénzügyi bizottság 2017. 11. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Közgyűlése az 507/2017. (VI. 27.) 
határozatával döntött arról, hogy nem javasolja elfogadásra a DVG Zrt. részére fogadja el a VCSH 
Kft. 2016. évi éves beszámolóját. A DVCSH Kft. a fent jelzett határozatot követően a beszámolóját 
módosította és a DVG Zrt. újra megküldte Dunaújváros MJV Önkormányzata részére. 
 
23.Javaslat postai szolgáltatás ellátására a DVG Zrt. közreműködésével 

Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző 
Meghívott: Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt.  
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2017.11.14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                             2017.11.14. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.11.14. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Magyar Posta Zrt. a Vörösmarty utcai 4. számú posta 
hivatalban megszüntette tevékenységét 2015. március 2-án. Az önkormányzat szeretné biztosítani a 
postai szolgáltatást a DVG Zrt. közreműködésével. 
 
24.Javaslat a „Hikari Dojo” Harcművészeti, Sport és Kulturális Egyesület támogatási 
kérelmével kapcsolatosan 
Előadó: vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő: dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Kemenczei Anett ügyintéző 
Meghívott: Schneider László elnök (2400 Dunaújváros, Szabadság út 5. 1/1.) 
 Kovácsné Simon Márta (2400 Dunaújváros, Hajnal utca 9. fsz. 1.) 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2017.11.14. 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság 2017.11.14. 
pénzügyi bizottság 2017.11.14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.11.14. 
A napirendi pont rövid tartalma: Kovácsné Simon Márta azzal a kérelemmel fordult 
Polgármester Úrhoz, hogy Kovács Bence és Kovács Máté 2017. novemberében Portugáliában 



megrendezésre kerülő ESKA Európa Bajnokságon való részvételi költségeikhez vissza nem 
térítendő támogatást biztosítson. 
 
25.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 2017.11.14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.11.14. 
pénzügyi bizottság 2017.11.14. 
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 beruházás 
lebonyolítói feladatok ellátására a BMSK Zrt. kell megbízni a 243/2017. (VIII.28.) Korm. rendelet 1. 
§-a értelmében. 
 
 

A napirendi pontokat csak a Gazdasági és Területfejlesztési 
Bizottság tárgyalja! 

 
26.Javaslat a Dunanett Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Dunaújváros 
területén történő folyamatos ellátásáról és a hulladékgazdálkodási közfeladat megoldásáról 
szóló tájékoztatójának elfogadására 
Előadó: a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Előkészítő: Szabó Imre osztályvezető 
 Petrovickijné Dr. Angerer Ildikó környezetvédelmi vezető ügyintéző 
Meghívott:     Ferencz Kornél ügyvezető igazgató DUNANETT NKft. Dunaújváros, Budai Nagy A. 
 út. 2. 
        Bencsik István igazgató DUNANETT NKft. Dunaújváros, Budai Nagy A. út. 2. 
Véleményező bizottságok: 
Városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság   2017.11.14. 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság      2017.11.14. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 243/2017. (IV. 
21.) határozatával tájékoztatót kért a Dunanett Nonprofit kft-től a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás Dunaújváros területén történő folyamatos ellátásáról és a hulladékgazdálkodási 
közfeladat megoldásáról. 
 
27.Javaslat a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítványnak a 2017. évi 
„Közbiztonsági Rendezvénysorozat” megrendezése céljából nyújtott támogatás 
felhasználásnak elfogadására 
Előadó: a humán szolgáltatási osztályvezető 
Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető 
 Szabó Ádám ügyintéző 
Meghívott: Udvardi Sándor kuratóriumi elnök 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 11. 14. 
közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága 2017. 11. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Önkormányzata 185/2017. (III. 16.) 
közgyűlési határozatában döntött a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 
támogatásáról a 2017. évi „Közbiztonsági Rendezvénysorozat” lebonyolítása céljából. A 



Közalapítvány megküldte a felhasználásról szóló elszámolást, mely elfogadását ezúton kérjük a 
Tisztelt Bizottságoktól.  
 
28.Javaslat az Innopark Nonprofit Kft. tevékenységi körének bővítésére 
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 Norbet ügyvezető, Innopark Nonprofit Kft. 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.11.14. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.11.14. 
A napirendi pont rövid tartalma:  Javaslat az Innopark Nonprofit Kft. tevékenységi körének 
bővítésére (székhelyszolgáltatási tevékenység). 
 
29.Javaslat a dunaújvárosi 2976/40 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett beépítetlen 
területmegnevezésű, természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlan 
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 2017.11.14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.11.14. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Kulcs-Forg Kft. ajánlatot nyújtott be a dunaújvárosi 2976/40 
hrsz. alatt található ingatlan 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. 
 
30.Javaslat a dunaújvárosi 52 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett óvoda, udvar 
megnevezésű, természetben Dunaújváros, Latinovits Z. utcában található ingatlan 
értékesítésére vonatkozó pályázat értékelésére 
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 2017.11.14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.11.14. 
A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Közgyűlése a 613/2017.(IX.21.) határozatában döntött a 
dunaújvárosi 52 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett óvoda, udvar megnevezésű, természetben 
2400 Dunaújváros, Latinovits Z. utca 10. szám alatt található ingatlan pályázati úton történő 
értékesítéséről. A pályázati felhívást az előkészítő osztály megjelentette a Dunaújváros című 
hetilapban. A pályázat postára adásának határideje 2017. október 20. volt. 
 
31.Javaslat székhely használati engedély kiadására (Hubicsák Péter Máté) 
Előadó: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság   2017.11.14. 
A napirendi pont rövid tartalma:  



Hubicsák Péter Máté kéri az önkormányzat hozzájárulását ahhoz, hogy az önkormányzat tulajdonát 
képező ingatlan székhelyként bejegyzésre kerülhessen az egyéni vállalkozói adatbázisba. 
  
32.Javaslat állásfoglalás kialakítására a dunaújvárosi 2340 hrsz.-ú, kert és gazdasági 
épületmegnevezésű 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   2017.11.14. 
A napirendi pont rövid tartalma: László Gyula és László Gyuláné 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. 
 
33.Javaslat állásfoglalás kialakítására a Dunaújvárosi Csónakház előtti stégre  vonatkozó 
ajánlat elbírálására 
Előadó: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Dr. Kaja Edit ügyintéző 
Meghívott:: -  
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság   2017.11.14. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A Szabó Attila Kenu Akadémia Egyesület azzal a kéréssel fordult önkormányzatunkhoz, hogy 
szeretné megvásárolni a Dunaújvárosi Csónakház előtt álló, használaton kívüli stéget. 
 
34.Bérbeadás véleményezése az önkormányzati tulajdonban álló, a DVG Zrt. kezelésében 
lévő, természetben a Dunaújváros, Március 15. tér 1. szám alatt található helyiségre 
vonatkozóan  
Előadó: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Dr. Kaja Edit ügyintéző 
Meghívott: -  
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság   2017.11.14. 
A napirendi pont rövid tartalma: Berze Renáta szeretné bérbe venni az önkormányzat 
tulajdonában álló, dunaújvárosi 730/36/A/44 helyrajzi számú, 60 m² nagyságú, természetben 
Dunaújváros, Március 15. tér 1. szám alatt található földszinti helyiséget. DMJV Közgyűlése 
728/2015. (XII.17.) határozatával elfogadta a nem lakás célú helyiségek bérleti díjára vonatkozó 
táblázatot, mely szerint a helyiség bérleti díja 7.560.-Ft/m²/év+Áfa. 
 
35.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 értékelésére 
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 2017.11.14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.11.14. 
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. 
 
36.Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Dunaújváros, Szilágyi E. út 1. sz., 1542 
hrsz., a Szórád M. út 15. sz., 31/11 hrsz., a Kenyérgyári u. 680 hrsz., az Eszperantó út 27. sz., 
313 hrsz., a Papírgyári út (Lokomotív) 3662 hrsz. és az Akácfa u. 6. sz., 519/12 hrsz. alatti 
ingatlan villamos energia ellátásához (Pannon Inferior Kft. kérelme, térfigyelő kamerák) 
Előadó: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Dr. Fodor-Rácz Szilvia ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság   2017. 11. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem kártalanítási összeg 
megfizetése nélkül. A tervezett térfigyelő kamerák villamos energia ellátása érinti az önkormányzati 
tulajdonú 1542, 31/11, 680, 313, 3662 és 519/12 hrsz.-ú ingatlanokat. 
 
37.Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Dunaújváros, Alsó Dunapart 213/5 hrsz. 
alatti ingatlan villamos energia ellátásához (Eon Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. 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. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem kártalanítási összeg 
megfizetése nélkül. Az építendő közcélú elektromos vezeték nyomvonala, biztonsági övezete érinti 
a kizárólagos önkormányzati tulajdonú 1992, 2012, 2101, 2102/1, 2108, 2152 és 372/19 hrsz.-ú 
ingatlanokat. 
 
38.Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Dunaújváros, Baracsi u. 5. sz. alatti 
ingatlan villamos energia ellátásához (Eon Dél-dunántúli Zrt. 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. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem kártalanítási összeg 
megfizetésével. A tervezett villamos mű megvalósítása az önkormányzati tulajdonú, 1513, 
1526/17, 1526/9, 1700, 1701 és 1702/1 hrsz.-ú ingatlanok igénybevételével történne. 
 
 
Dunaújváros, 2017. november 10. 
 
 
 
 
           Hingyi László s.k. 
      a gazdasági és területfejlesztési bizottság 
        elnöke 


