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rendkívüli együttes nyílt ülést tart, melyre meghívom 
 
 

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. 12. 12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 12. 12.  
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. 12. 12. 
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 a 18. számú fogorvosi körzet fogászati eszközeinek beszerzésére 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi 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. 12. 12. 
pénzügyi bizottság        2017. 12. 12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2017. 12. 12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság     2017. 12. 12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  



A 18. számú fogorvosi körzetben az önkormányzat tulajdonában lévő kezelőegységen lévő 
mikromotor, turbinafúró és UH depurátor javíthatatlanná vált, ezért pótlásuk szükséges. Az 
eszközök beszerzésére és beszerelésére az ajánlatok beérkeztek. Az önkormányzat 
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések lebonyolításáról szóló szabályzata értelmében 
a beszerzési eljárás eredményéről és a beszerzési eljárás nyerteséről való döntés a polgármester 
hatáskörében tartozik a gazdasági és területfejlesztési, a pénzügyi, a szociális, egészségügyi és 
lakásügyi, valamint az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményének kikérése mellett. 
 
3.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                                     2017.12.12 
pénzügyi bizottság 2017.12.12 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság               2017.12.12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság          2017.12.12. 
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. Stermeczki András evangélikus lelkész és Barta Endre képviselő 
észrevételeit is csatoljuk a javaslathoz. 
 
4.Javaslat a Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Egyesülete támogatására 
Előadó: a humán szolgáltatási osztályvezető 
Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető 
 Szabó Ádám ügyintéző 
Meghívott: Farkas Zsolt alapító elnök 
 Kondor László egyesületi elnök 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 12. 12. 
közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága 2017. 12. 12. 
pénzügyi bizottság 2017. 12. 12. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A dunaújvárosi székhelyű Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Egyesülete nevében Kondor 
László egyesületi elnök, illetve Farkas Zsolt alapító elnök azzal a kéréssel fordult Dunaújváros 
MJV Polgármesteréhez, hogy szervezetüket 99.000 forint vissza nem térítendő támogatásban 
részesítse Önkormányzatunk. A kérelmezett összeg fedezete Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2017. évi költségvetésében rendelkezésre áll. 
 
5.Javaslat a Városvédők Újtelepért Egyesület 2017. évi évzáró rendezvényének 
támogatására 
Előadó: a humán szolgáltatási osztályvezető 
Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető 
 Szabó Ádám ügyintéző 
Meghívott: Kisné Fehér Éva elnök 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 12. 12. 
közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága 2017. 12. 12. 
pénzügyi bizottság 2017. 12. 12. 
A napirendi pont rövid tartalma:  



A Városvédők Újtelepért Egyesület azzal a kéréssel fordult Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Polgármesteréhez, hogy a 2017. december 14-én megtartandó zártkörű évzáró 
rendezvényüket támogatni szíveskedjen. Polgármester Úr 50 ezer forintra tett javaslatot, 
melyre a fedezet Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi 
költségvetése 5.c mellékletének „18.5.1 Civil szervezetek felosztható kerete” című 
előirányzati soráról biztosítható. 

6.Javaslat „Dunaújváros térfelügyeleti kamerarendszerének 2018. évi bővítése” 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      2017.12.12. 
Pénzügyi Bizottság         2017.12.12. 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság     2017.12.12. 
Városüzemeltetési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság   2017.12.12. 
Az Önkormányzat Bírálóbizottsága       2017.12.12. 
 A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén belül a 
közrend javítása, a bűnmegelőzés hatékonyságának növelése érdekében a térfelügyeleti 
kamerarendszer bővítése indokolttá vált, mely értékelt tekintve közbeszerzési eljárás lefolytatását 
igényli. Jelen előterjesztés a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és közbeszerzési 
dokumentumainak véleményezésére, közbeszerzési eljárás megindítására irányul. 
 
7.Javaslat „Dunaújváros villamos energia beszerzése a 2018. évre” tárgyú közbeszerzési 
eljárás eredményének megállapítására. 
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      2017.12.12. 
Pénzügyi Bizottság         2017.12.12. 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság     2017.12.12. 
Városüzemeltetési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság   2017.12.12. 
Az Önkormányzat Bírálóbizottsága       2017.12.12. 
 A napirendi pont rövid tartalma A Dunaújváros villamos energia beszerzése a 2018. évre” 
tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása szükséges. 

8.Javaslat „Dunaújváros közterületein rágcsálók, valamint fürkészdarázs elleni védekezési 
munkák ellátása” 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      2017.12.12. 
Pénzügyi Bizottság         2017.12.12. 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság     2017.12.12. 
Városüzemeltetési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság   2017.12.12. 
Az Önkormányzat Bírálóbizottsága       2017.12.12. 
 A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén belül a 
rágcsálók, valamint a fürkészdarázs elleni védekezési munkálatok 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. 
 
9.Javaslat önkormányzati intézmények (HEC, konyhák) 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 2017.12.12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.12.12. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2017.12.12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.12.12. 
A napirendi pont rövid tartalma: Jelen előterjesztés a Hajléktalan Ellátó Centrum  kazáncsere, 
illetve a Lorántffy és Széchenyi kollégiumokban és a Dunaferr Szakközépiskolában üzemelő 
konyhák felújítási munkáira tesz javaslatot a DVG Zrt. által megküldött költségvetések alapján. 
 
10.Javaslat a Vasmű u. 41 Irodaház Kft.-vel megkötött a Duna-parti kilátó megvalósítására 
megkötött megbízási szerződés módosításáról és további saját forrás biztosításáról 

Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
  a pénzügyi bizottság elnöke 
  a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke  
Előkészítő:    Szabó Imre osztályvezető                    
Meghívott:     Vasmű u. 41. Irodaház Kft. részéről Mádai Balázs ügyvezető igazgató              
Véleményező bizottságok: 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2017. 12. 12.rk. 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 2017. 12. 12.rk. 
Pénzügyi Bizottság 2017. 12. 12.rk. 
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság 2017. 12. 12.rk. 
A napirendi pont rövid tartalma: Duna-parti kilátó megvalósításával kapcsolatos döntések 
meghozatalára, a kivitelezéshez szükséges további forrás biztosításáról, a polgármester 
felhatalmazása a Vasmű u. 41 Irodaház Kft.-vel kötendő Megbízási Szerződésmódosításhoz és az 
ahhoz szükséges egyéb dokumentumok aláírására 
 
 



11.Javaslat a TOP-6.1.4-16 pályázati felhívás keretében megvalósítandó „Látogatóközpont 
kialakítás a Mondbach kúria épületében” és „Múzeum az egykori malom épületében” 
elnevezésű beruházások előkészítésével kapcsolatos feladatok a DVG Zrt. részére történő 
átadására 
Előadó: a Gazdasági és területfejlesztési bizottság elnök 
 a Pénzügyi bizottság elnöke 
 a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság elnöke 
 az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke 
Előkészítő:         Szabó Imre – osztályvezető 
                             Kárgli Rita - településrendezési ügyintéző 
Meghívott:        Mádai Balázs elnök-vezérigazgató 
  DVG Zrt. 
Véleményező bizottságok: 
a Gazdasági és területfejlesztési bizottság      2017.12.12. 
a Pénzügyi bizottság         2017.12.12. 
a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság   2017.12.12. 
az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság     2017.12.12. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros MJV Önkormányzata az Integrált Területi Programja alapján részt kíván venni  a 
TOP-6.1.4-16 „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” címmel 
megjelent pályázati felhíváson. Javasoljuk, hogy a beruházással kapcsolatos tervezési feladatok 
végrehajtásával az Önkormányzat a DVG Zrt.-t bízza meg. 
 
12.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 
                      DMJV PH Vagyonkezelési Osztály, Vántus Judit osztályvezető 
Véleményező bizottságok: 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2017. 12. 12. rk. 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 2017. 12. 12. rk. 
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 2017. 12. 12. rk. 
Pénzügyi Bizottság 2017. 12. 12. rk. 
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság 2017. 12. 12. rk. 
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. 
 
13.Javaslat a TOP-6.5.1-15 Petőfi Sándor Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése 
projekt megvalósítására vonatkozó Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 1.sz. 
módosításának aláírására 
Előadó: Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető 
Előkészítő: Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető 
 Sipos Réka ügyintéző 
Meghívott: Mádai Balázs Vasmű u.41. Irodaház Kft. ügyvezető igazgató 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2017.12.12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.12.12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.12.12. 
A napirendi pont rövid tartalma:  



Az előterjesztés a TOP-6.5.1-15-DU1-2016-00002 azonosító számon regisztrált “Petőfi Sándor 
Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése” projekt megvalósítására vonatkozó Konzorciumi 
Együttműködési Megállapodás 1. sz. módosításának aláírására irányul. 
 
14.Javaslat a TOP-6.5.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése c. pályázatok 
keretében a SECAP megvalósításához szükséges Polgármesterek Szövetségéhez 
csatlakozás dokumentumainak véleményezésére 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő: Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető 
 Sipos Réka ügyintéző 
Meghívott: Zalai Norbert Larinea Kft. ügyvezető igazgató 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2017.12.12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.12.12. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2017.12.12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.12.12. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A TOP-6.5.1 prioritási soron benyújtott, megvalósítás alatt álló négy önkormányzati projekt 
megvalósításának a pályázati felhívás alapján feltétele, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Fenntartható Energia- és Klímaakciótervvel (ún. SECAP) rendelkezzen. A SECAP 
megvalósításának alapja egy európai uniós szervezet, a Polgármesterek Szövetségéhez való 
csatlakozás. Ezek alapján a Polgármesterek Szövetségéhez való csatlakozás dokumentumainak 
véleményezését javasoljuk. 
 
15.Javaslat a TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése című pályázaton való 
részvételre és konzorciumi megállapodás aláírására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 

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

Előkészítő: Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető 
 Sipos Réka ügyintéző 
Meghívott: Kiss András Péter Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezető  
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2017.12.12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.12.12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.12.12. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részt kíván venni a TOP-6.9.2-16  “Helyi identitás 
és kohézió erősítése” pályázaton. A pályázaton való részvételre, a támogatási kérelem 
benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség. A támogatási kérelemmel egyidejűleg 
Megalapozó dokumentumot, Stratégiai dokumentumot és az ezekhez kapcsolódó egyéb 
dokumentumokat kell benyújtani, melyek elkészíttetésére ajánlattételi felhívás szükséges. 
 
16.Javaslat a TOP-6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése  
Vasvári Pál Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése projekt megvalósítására 
vonatkozó Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 1.sz. módosításának aláírására 
Előadó: Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető 
Előkészítő: Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető 
 Sipos Réka ügyintéző 
Meghívott: Mádai Balázs Vasmű u.41. Irodaház Kft. ügyvezető igazgató 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2017.12.12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.12.12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.12.12. 



A napirendi pont rövid tartalma:  
Az előterjesztés a TOP-6.5.1-15-DU1-2016-00003 azonosító számon regisztrált “Vasvári Pál 
Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése” projekt megvalósítására vonatkozó Konzorciumi 
Együttműködési Megállapodás 1. sz. módosításának aláírására irányul. 
 
17.Javaslat a TOP-6.5.1-15 Dunaújvárosi Óvoda épületenergetikai fejlesztése projekt 
megvalósítására vonatkozó Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 2.sz. 
módosításának aláírására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő: Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető 
 Sipos Réka ügyintéző 
Meghívott: Mádai Balázs Vasmű u.41. Irodaház Kft. ügyvezető igazgató 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2017.12.12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.12.12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.12.12. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Az előterjesztés a TOP-6.5.1-15-DU1-2016-00004 azonosító számon regisztrált “Dunaújvárosi 
Óvoda épületenergetikai fejlesztése” projekt megvalósítására vonatkozó Konzorciumi 
Együttműködési Megállapodás 2. sz. módosításának aláírására irányul. 
 
18.Javaslat műszaki üzemeltetési szerződés módosítására az Október 23. téren lévő 
játszótér és sportpálya vonatkozásában 
Előadó:      a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság elnöke 
 a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság elnöke 
 a Pénzügyi Bizottság elnöke 
 az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság elnöke  
Előkészítő: Szabó Imre, Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető 
                    Nagyidai Napsugár településrendezési ügyintéző  
Meghívott:  Pataki Gergely régiótitkár  
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 2017.12.12. 
Városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság  2017.12.12. 
Pénzügyi bizottság 2017.12.12. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.12.12. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Magyar Máltai Szeretetszolgálat végzi az Október 23. téren 
lévő, a KDOP-3.1.1/D1-12-k-2012-0001 sz. „A Városháza és környezetének funkcióbővítő 
revitalizációja” c. pályázat keretében létrehozott játszótér és sportpálya üzemeltetését. A szerződés 
értelmében minden év utolsó negyedévében szükséges a következő évre vonatkozó üzemeltetési 
költség meghatározása, valamint a szerződés felülvizsgálata. 
 
19.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 738/2016. (XI.17.) határozata 
figyelembevételével, az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási 
közszolgáltatás megújításával kapcsolatosan, a Mobilissimus Kft. által elkészített pályázati 
kiírás elfogadására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

 a pénzügyi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető  
 Engyel László ügyintéző 
Meghívott: Szabó Imre osztályvezető, Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi 

Osztály 
Véleményező bizottságok: 



gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. 12. 
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2017. 12. 
pénzügyi bizottság  2017. 12. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Közgyűlése a 738/2016. (XI.17.) határozatával 
döntött arról, hogy az autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás 
ellátásával kapcsolatos pályázati kiírás elkészítésével a Mobilissimus Kft.-t bízza meg. A társaság a 
pályázati kiírást elkészített, melynek tartalmáról és meghirdetéséről szükséges dönteni. 
 
20.Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló üdülők, DVG Zrt. általi üzemeltetéséből 
eredő különbözet megtérítésére, valamint a 2018. évi beruházásokra vonatkozó terv 
megtárgyalására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
  a pénzügyi bizottság elnöke  
Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
  Dr. Kaja Edit ügyintéző 
Meghívott:     Mádai Balázs a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója    
Véleményező bizottságok:  
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.12.12. 
pénzügyi bizottság 2017.12.12. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújvárosi MJV Közgyűlése a 131/2015. (III.19.) határozatával 
döntött arról, hogy a balatonszabadi és a harkányi üdülők, az 574/2016. (IX.22.) határozatával arról, 
hogy a balatonkenesei önkormányzati üdülő üzemeltetésével  DVG Zrt.-t bízza meg. Az üzemeltetési 
szerződések tartalmazzák, hogy az üzemeltető elszámol a tulajdonos Önkormányzattal az ingatlanok 
vonatkozásában, és a különbözetet számla ellenében tulajdonos megtéríti üzemeltetőnek. 
 

21.Javaslat az élményfürdő üzemeltetésére, az ajánlattevői kör meghatározására, valamint a 
beszerzési eljáráshoz kapcsolódó, ajánlatkérés tervezetének véleményezésére 

 

Az előterjesztéshez tartozó szerződéstervezet, legkésőbb a bizottsági 
ülésen kerül kiosztásra! 

 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 

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

Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Dr. Kaja Edit 
Meghívott: Markóth Béla Városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2017.12.12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.12.12. 
ügyrendi igazgatási és jogi bizottság 2017.12.12. 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság            2017.12.12. 

A napirendi pont rövid tartalma: az élményfürdő üzemeltetéséhez szükséges beszerzési eljárás 
lefolytatása, és az ahhoz kapcsolódó ajánlattevői kör meghatározása. Az előterjesztés az eljáráshoz 
kapcsolódó, ajánlatkérés tervezetének véleményezésére, valamint az ajánlattevői kör 
meghatározására irányul. 

 
22.Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. és az Önkormányzat között fennálló egyes 
megbízási, vállalkozási, üzemeltetési és őrzési szerződések meghosszabbítására 
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 2017.12.12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                          2017.12.12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.12.12. 

A napirendi pont rövid tartalma: Az Önkormányzat és DVG Zrt. között fennálló szerződések 
meghosszabbítása, illetve új szerződések megkötése. 

 
23.Javaslat a dunaújvárosi Csónakház fejlesztéséhez szükséges döntések meghozatalára-a 
Dunaferr  SE Kajak-Kenu Szakosztály kérelme 
Előadó: ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 
 gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 oktatási kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
 pénzügyi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető  
 Serfőző Anikó gazdálkodási ügyintéző 
Meghívott:                    Pető Zsolt Dunaferr SE Kajak-Kenu és Sárkányhajó Szakosztály elnöke  
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.12.12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke       2017.12.12. 
oktatási kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke       2017.12.12. 
pénzügyi bizottság           2017.12.12. 
A napirendi pont rövid tartalma: Pető Zsolt a Dunaferr SE Kajak-Kenu és Sárkányhajó 
Szakosztályának elnöke kérelemben fordult az önkormányzathoz, melyben kifejti, hogy bruttó 92 
millió Ft értékben kíván a Csónakházon beruházást végrehajtani. A Magyar Kajak-Kenu Szövetség 
65 millió forintot biztosít a beruházásokhoz, a szükséges önkormányzati önrész 27 millió forint. 
 
24.Javaslat a „Vállalkozási keretszerződés Dunaújváros közigazgatási területén található 
parkokban, erdős-fás területeken, az övárkokban és a helyközi buszjáratok megállóiban 
szemétszedés, takarítás folyamatos elvégzésére” tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapítására 
 

Az előterjesztés a bizottsági ülésen helyben kerül kiosztásra! 
 
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     2017.12.12. 
Pénzügyi Bizottság        2017.12.12. 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság     2017.12.12. 
Városüzemeltetési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság   2017.12.12. 
Az Önkormányzat Bírálóbizottsága       2017.12.11. 
 A napirendi pont rövid tartalma: A „Vállalkozási keretszerződés Dunaújváros közigazgatási 
területén található parkokban, erdős-fás területeken, az övárkokban és a helyközi buszjáratok 
megállóiban szemétszedés, takarítás folyamatos elvégzésére” irányuló közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapítása 



 

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

 
25.Javaslat a Pentele Egyesület részére nyújtott támogatás elszámolásának elfogadására 
Előadó: Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály vezetője 
Előkészítő: Szabó Imre - osztályvezető 
 Kárgli Rita – településrendezési ügyintéző 
Meghívott: Szabó Tamás, Pentele Egyesület 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2017.12. 12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.12. 12. 

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 706/2016.(XI.17.) 
határozatával 2.095.000,- forint egyszeri vissza nem térítendő támogatást ítélt meg a Pentele 
Monostor Emlékhely engedélyezési és kivitelezési terveinek elkészítésére. Az Egyesület elszámolt a 
támogatással. 

 
26.Javaslat Dunaújváros Településképi Arculati Kézikönyvének elfogadására 
Előadó:           a Gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
 az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
Előkészítő:   Szabó Imre – osztályvezető 
                       Kárgli Rita - településrendezési ügyintéző 
Meghívott:   
Véleményező bizottságok: 
a Gazdasági és területfejlesztési bizottság     2017.12.12. 
az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság   2017.12.12. 
az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2017.12.12. 
A napirendi pont rövid tartalma:  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 87/2017. (II.16.) határozatával döntött Dunaújváros 
Településképi Arculati Kézkönyvének és településképi rendeletének elkészítésére. Az egyeztetési 
folyamat lezárult és elkészültek a településképpel kapcsolatos szabályozások. Jelen előterjesztés a 
Településképi Arculati Kézikönyvről szól.   

 
27.Javaslat Dunaújváros településképi rendeletének elfogadására 

Előadó:           a Gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
 az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
Előkészítő:   Szabó Imre – osztályvezető 
                       Kárgli Rita - településrendezési ügyintéző 
Meghívott:   
Véleményező bizottságok: 
a Gazdasági és területfejlesztési bizottság     2017.12.12. 
az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság   2017.12.12. 
az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2017.12.12. 
A napirendi pont rövid tartalma:  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 87/2017. (II.16.) határozatával döntött Dunaújváros 
Településképi Arculati Kézkönyvének és településképi rendeletének elkészítésére. Az egyeztetési 
folyamat lezárult és elkészültek a településképpel kapcsolatos szabályozások. Jelen előterjesztés a 
településképi rendeletről szól. 



 
28.Javaslat a „Mindannyian Mások Vagyunk” Egyesület részére nyújtott támogatás 
elszámolásának elfogadására 
Előadó:  dr. László Borbála osztályvezető   
Előkészítő:  dr. László Borbála osztályvezető 
  Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző  
Meghívott:  Kovács Pálné elnök 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2017. december 12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. december 12. 

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a 449/2017. 
(VI.15.) PM határozatával 300.000,- forint vissza nem térítendő támogatást ítélt meg a „Mindannyian 
Mások Vagyunk” Egyesület részére az „Ez vagyok én” c. kiállítás megrendezésének 
támogatásaként. Az egyesület elnöke megküldte elszámolását.  

 
29.Javaslat a Spartan Cheerleading Sportegyesület részére nyújtott támogatás 
elszámolásának elfogadására 
Előadó:  dr. László Borbála osztályvezető   
Előkészítő:  dr. László Borbála osztályvezető 
  Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző  
Meghívott:  Árgyelán Dominika elnök  
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2017. december 12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. december 12. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere az 587/2017. 
(VI.21.) PM határozatával 150.000,- forint vissza nem térítendő támogatást ítélt meg a Spartan 
Cheerleading Sportegyesület részére edzőtábor megszervezésének támogatásra. Az egyesület 
elnöke megküldte elszámolását.  
 
30.Javaslat az Újpart Egyesület részére nyújtott 300 E Ft működési támogatásról készített 
elszámolás elfogadására 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető 
 Bokor Zsuzsanna, kulturális ügyintéző 
Meghívott: Fejérvári Tamás, az egyesület elnöke 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság 2017.12.12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.12.12. 

A napirendi pont rövid tartalma:  Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere az 1056/2016. 
(XII.14.) PM határozat értelmében 300 E Ft működési támogatást nyújtott Az Újpart Egyesület 
részére. A kérelmező elszámolt a támogatással, amit a Pénzügyi és Költségvetési Osztály 
ellenőrzött. 

 
31.Javaslat az MMK Nonprofit Kft. részére a Közművelődési pályázaton nyújtott 1.500 E Ft 
támogatásról készített elszámolás elfogadására 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető 
 Bokor Zsuzsanna, kulturális ügyintéző 
Meghívott: Kováts Rózsa, ügyvezető-igazgató 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság 2017.12.12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.12.12. 



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 MMK 
Nonprofit Kft. részére 1.500 E Ft támogatást nyújtott kézműves táborokra. A kérelmező elszámolt a 
támogatással, amit a Pénzügyi és Költségvetési Osztály ellenőrzött. 

 
32.Javaslat a Dunaferr Art Dunaújváros Alapítvány részére acélszobrok karbantartására 
nyújtott  1.500 E Ft támogatásról készített elszámolás elfogadására 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető 
 Bokor Zsuzsanna, kulturális ügyintéző 
Meghívott: Várnai Gyula, a kuratórium elnöke 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság 2017.12.12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.12.12. 

A napirendi pont rövid tartalma:  A 2015. évi költségvetésben 1.500 E Ft szerepelt a Dunaferr Art 
Alapítvány támogatására, acélszobrok karbantartására. Az alapítvány a műemléki hatósággal történt 
elhúzódó egyeztetések után 2017-ben használta fel a támogatást, majd elszámolt a támogatással, 
amit a Pénzügyi és Költségvetési Osztály ellenőrzött. 

 
33.Javaslat a KEHOP-3.1.2 „A biológiailag lebomló hulladék eltérítése a hulladéklerakóktól” 
című pályázaton való részvételre és a kapcsolódó konzorciumi megállapodás aláírására 
Előadó: gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
 ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Szabó Imre osztályvezető 
 Borka Ildikó pályázati koordinációs ügyintéző 
Meghívott: Kövecses Péter igazgató NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló 

és V. Zrt. Fejlesztési és Stratégiai Igazgatóság, 1300 Budapest, Pf. 333, 
peter.kovecses@nhkv.hu 

Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság  2017.12.12. 
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság  2017.12.12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                                                     2017.12.12. 

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Önkormányzata indulni kíván a KEHOP-3.1.2 
„A biológiailag lebomló hulladék eltérítése a hulladéklerakóktól” c. pályázaton, melynek célja egy 
helyi komposztáló telep létesítése. Pályázatot az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit 
Kft.-vel közös konzorciumban lehet benyújtani. Az előterjesztés tárgya a pályázat benyújtása, a 
kapcsolódó projekt megvalósítása és a konzorciumi megállapodás jóváhagyása. 

 
34.Javaslat Dunaújváros Kőris u. - Diófa u. csomóponti megvilágítás fejlesztésére 
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 2017.12. 12. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2017.12. 12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.12. 12. 
A napirendi pont rövidbtartalma:  
Jelen előterjesztés a Dunaújváros Kőris u. – Diófa u. csomópontban meglévő közvilágítás 
fejlesztésére tesz javaslatot. 



 
35.Javaslat az ELENA  megújuló energiaforrásból származó termelési kapacitások kiépítése 
projektben  történő részvételhez szükséges Application elfogadására valamint a 
Konzorciumi szerződés módosítás aláírására 
Előadó: a ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke. 

Előkészítő: Markóth Béla városüzemeltetési osztályvezető 
 Kindle-Vincze Márta ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.12.12. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2017.12.12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.12.12. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Konzorciumi 
tagként csatlakozott az ELENA programhoz, mely lebonyolításához új konzorciumi tag bevonása 
szükséges.  Dunaújváros esetében a megújuló energiaforrásból származó termelési kapacitás 
jelen projektben elsősorban a napelemek telepítését jelenti.  Az előterjesztés javaslatot tesz a 
mellékelt a Application, valamint a konzorciumi szerződés módosítás elfogadására,  aláírására. 
 
36.Javaslat az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015.(V.22.) önkormányzati 
rendelet módosítására és a dunaújvárosi 3331/22 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett 
beépítetlen terület megnevezésű ingatlan egyes részeinek, természetben az Északi Ipari 
Parkban található ingatlan hasznosítására (Acéltér Kft. - a Darusín csoport tagja és Sifeko Kft. 
kérelme) 
Előadó: a ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Engyel László ügyintéző 
Meghívott: Rauf Norbert ügyvezető, Innopark Nkft. 
 Székely Róbert ügyvezető, Acéltér Kft. 
 Sipeki Renátó ügyvezető, Sifekó Kft. 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. 12. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Az Acéltér Kft. és a Sifeko Kft. ajánlatot nyújtott be a dunaújvárosi 3331/22 hrsz. alatti ingatlan egy 
részének megvásárlására. 

 
37.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Konvoj-Tir 13 Kft. közötti 
területbérleti szerződés átruházására Illés Tamás részére 
Előadó: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Dr. Kaja Edit ügyintéző 
Meghívott: -  
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság   2017.12.12. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2017.12.12. 

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Konvoj-Tir 
13 Kft. között területbérleti szerződés a Dunaújváros, Szabadság út 20. fszt. 2. szám előtti 
közterületből 7,22 m² nagyságú területrész vonatkozásában 2010-ben határozatlan időre. A fent 
megjelölt ingatlan megvásárolta Illés Tamás és kérte, hogy a bérleti szerződést módosítsuk az ő 
nevére.  
 
38.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 506/2017. (VI.27.) határozata 
módosítására  



Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
  a ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
  Dr. Kaja Edit ügyintéző 
Meghívott: Szemenyei István ügyvezető 
           2400 Dunaújváros, Eszperantó út 2-4. 
Véleményező bizottságok:  
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.12. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújvárosi MJV Közgyűlése 506/2017. (VI.27.) határozatával 
döntött a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nkft. törzstőke leszállításáról. A határozat 
meghozatalakor az önkormányzat tudomása szerint a DKKA Nkft. jegyzett tőkéje 292.200.000.-Ft 
volt. A határozat 2. pontjában ennek 3.000.000.-Ft-ra történő leszállításáról döntött a Közgyűlés. 
Azonban a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága 2017. 06.06. napján hozott végzése 
kijavította a 2016. 03.23. napján hozott végzését, így a cég jegyzett tőkéje 292.900.000.-Ft volt a 
határozat meghozatalának időpontjában, de erről az önkormányzat csak később szerzett tudomást, 
ezért szükséges a határozat módosítása. 
 
39.Javaslat a Kőrösi Diákalapítvány részére nyújtott 300.000- Ft vissza nem térítendő 
támogatás – felhasználás elszámolásának megtárgyalására 
Előadó: vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Serfőző Anikó ügyintéző 
Meghívott: Gróf Andrásné elnök 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2017.12.12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.12.12.  
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 274/2017. (IV.21.) határozat alapján 300.000- Ft 
vissza nem térítendő támogatást nyújtott az alapítvány részére, sportfelszerelés, mozgásfejlesztő 
eszköz vásárlására. Az elszámolás a támogatási összeg felhasználásáról megérkezett 
osztályunkra. 
 
 
Dunaújváros, 2017. december 8. 
 
 
 
       Hingyi László s.k. 
     a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 


