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M E G H Í V Ó 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottsága 
2018. február 13-án (kedd) 12,00 órai kezdettel 

rendkívüli nyílt ülést tart, melyre meghívom 
 

Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 1. „A” épület, földszint Díszterem 
 
Javasolt 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           2018.02.13. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2018.02.13.  
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2018.02.13. 
 
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 visszamenőlegesen a költségvetésen. 
 

2. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről 
és végrehajtásának szabályairól szóló rendeletének megalkotására  
 
Előadó:   Cserna Gábor polgármester  
Előkészítő:   Dudás Pálné osztályvezető 

Szekeres Réka pénzügyi vezető ügyintéző 
Meghívott:   Bata János könyvvizsgáló  

Haraszti Julianna KIÉT elnök 
Ságiné Schilling Judit szakszervezeti titkár 
A Polgármesteri hivatal osztályvezetői  

 
Véleményező bizottságok: 
Pénzügyi bizottság           2018.02.13. 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság       2018.02.13. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2018.02.13. 
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A napirendi pont rövid tartalma:A hatályos jogszabályoknak megfelelően kidolgozott 
költségvetést megalapozó számadatok alapján elkészült a 2018. évi költségvetés rendelet 
tervezete, melyet elfogadásra a T. Közgyűlés elé terjesztünk. 
 

3. Javaslat a 2018. évi országgyűlési képviselők választásának lebonyolításában 
résztvevő dunaújvárosi szavazatszámláló bizottsági (SZSZB) tagok és póttagok 
megválasztására 

 
(Az előterjesztést a bizottsági ülésen kapják meg a tagok!) 

 
Előadó:              Dr. Sürü Renáta - jegyző  
Előkészítő:        Dr. Molnár Attila - aljegyző  
Meghívott:               -  
 
Véleményező bizottság: 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                     2018.02.13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Közgyűlés törvényes kötelezettsége a 2018. évi 
országgyűlési képviselők választásán működő szavazatszámláló bizottságok (SZSZB) három 
tagját és a szükséges számú póttagot megválasztani. A szavazatszámláló bizottság tagjait és 
a póttagokat települési szinten kell megválasztani.  
 

4 Javaslat Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztésének 2. üteme tárgyában 
létrejött Támogatási Szerződés módosítására 

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 Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály vezetője  
   Hévízi Andrea településrendezési ügyintéző 
Meghívott:              DVN Zrt., Sági Péter ügyvezető igazgató 
 
Véleményező bizottságok: 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság   2018.02.13.  
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság   2018.02.13.  
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság   2018.02.13.  
Pénzügyi Bizottság   2018.02.13.  
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság   2018.02.13.  
 
A napirendi pont rövid tartalma:Dunaújváros labdarúgó –sportlétesítmény fejlesztésének 
2. ütemére irányuló döntések meghozatala, a Polgármester felhatalmazása a fejlesztéssel 
kapcsolatos döntések meghozatalára és a Támogatási Szerződés módosítására, a hozzá 
szükséges dokumentumok aláírására. 
 

6. Javaslat a településkép védelmi rendelettel kapcsolatos településrendezési eszközök 
módosítása során beérkezett véleményekkel kapcsolatos döntés átruházására 
 
Előadó:       a Gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
  az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:   Szabó Imre – osztályvezető 
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                       Kárgli Rita - településrendezési ügyintéző 
Meghívott:   
 
Véleményező bizottságok: 
a Gazdasági és területfejlesztési bizottság       2018.02.13. 
az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2018.02.13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Közgyűlése megalkotta a településkép 
védelméről szóló 43/2017. (XII.22.) rendeletét. A rendelettel összefüggésben a 
településrendezési eszközöket is módosítani szükséges. A módosítás csak a két 
szabályozási eszköz összhangja miatt szükséges, ezért a beérkezett vélemények 
elfogadásával kapcsolatos döntést javasoljuk átruházni a polgármesterre a folyamat 
meggyorsítása érdekében. 
 

7. Javaslat a TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése című pályázaton való 
részvételhez szükséges módosított megállapodás aláírására 
 
Előadó:   a pénzügyi bizottság elnöke 

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

Előkészítő:   Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi osztályvezető 
Sipos Réka ügyintéző 

Meghívott:  Kiss András Péter Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 
ügyvezető 
Sági Péter DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. 
vezérigazgató 
 

Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság           2018.02.13. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2018.02.13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2018.02.13. 
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság     2018.02.13. 
 
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 pályázattal kapcsolatos feladatok egyelőre nem nevesíthetők, 
ezért új módosított megállapodás aláírása szükséges.  
 

8. Javaslat a Gagarin tér 7-11 Társasház árkádjának kötendő támogatási szerződés 
véleményezésére 
 
Előadó:  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 Pénzügyi bizottság         2018.02.13. 
az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2018.02.13. 
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A napirendi pont rövid tartalma: Jelen előterjesztés a Gagarin tér 7-11 Társasházzal az 
árkád felújítására kötendő támogatási szerződés véleményezéséről szól. 
 

9. Javaslat az MVP keretében megvalósuló „ A Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése” 
című projektre irányuló Megbízási Szerződés aláírására 

 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
  Módné Pöstényi Mária ügyintéző 
Meghívott:  Mádai Balázs  Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezetője 
 
Véleményező bizottságok: 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság    2018.02.13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A  Modern Városok Program keretén belül megvalósuló” A 
Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése” című projekt végrehajtásához megbízási szerződést 
szükséges kötni a Vasmű u. 41. Irodaház Kft-vel a pontos feladatok megjelölésével. 
 

9. Javaslat az MVP keretében megvalósuló „A Radari sporttelep fejlesztése” című 
projektre irányuló megbízási szerződés aláírására 
 
Előadó:   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:   Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi osztályvezető 

Sipos Réka általános ügyintéző 
Meghívott:   Mádai Balázs Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezetője 
 
Véleményező bizottságok: 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság        2018.02.13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Modern Városok Program keretén belül megvalósuló “A 
Radari sporttelep fejlesztése” projekt végrehajtásához megbízási szerződést szükséges kötni 
a Vasmű u.41. Irodaház Kft-vel a pontos feladatok megjelölésével. 
 

10. Javaslat az MVP keretében megvalósuló vidámpark és vidámparki terület fejlesztésére 
irányuló megbízási szerződés aláírására 
 
Előadó:   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:   Szabó Imre osztályvezető 

Rauth Tekla ügyintéző 
Meghívott:   Mádai Balázs Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezetője 
 
Véleményező bizottságok: 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság        2018.02.13 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Modern Városok Program keretén belül megvalósuló 
vidámpark és vidámparki terület fejlesztése projekt végrehajtásához a Közfeladat ellátási 
szerződésben rögzítettek alapján szükséges megbízási szerződést kötni a Vasmű u.41. 
Irodaház Kft-vel a pontos feladatok és az azokra jutó konkrét megbízási díjak megjelölésével. 
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11. Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó 
szolgáltatási keretszerződés 1. sz. módosítása /2018. január-március hónap/ 
megkötésére. 
 
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 
Telekesné Szerényi Orsolya pénzügyi gazdálkodási ügyintéző 

Meghívott:   Mádai Balázs elnök-vezérigazgató DVG Zrt 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság             2018.02.13. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság         2018.02.13. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság      2018.02.13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság          2018.02.13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
DMJV Önkormányzata a DVG Zrt. útján látja el közfeladatait évente kötendő szolgáltatási 
keretszerződés alapján. A költségvetési rendelet elfogadásáig január- március hónapra 
kötődik keretszerződés az elvégzendő munkákra. A szerződésben meghatározott (VIII.) 
Egyéb köztisztasági feladatok, illegális hulladék elszállítása feladatokra jóváhagyott 
előirányzat mértéke előreláthatólag nem elegendő a feladatok zökkenőmentes ellátására, 
mely a szerződés 1. számú módosítását indokolja. 
 

12. Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó 
szolgáltatási keretszerződés - 2018. április-december hónap - megkötésére 
 
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 
Telekesné Szerényi Orsolya pénzügyi gazdálkodási ügyintéző 

Meghívott:   Mádai Balázs elnök-vezérigazgató DVG Zrt 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság             2018.02.13. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság         2018.02.13. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság      2018.02.13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság          2018.02.13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Önkormányzata a DVG Zrt. útján látja el 
közfeladatait évente kötendő szolgáltatási keretszerződés alapján. Jelen keretszerződés 
2017. április-december havi időszakról szól. 
 

13. Javaslat a Petőfi Sándor Általános Iskola épületenergetikai felújításához kapcsolódó 
kiegészítő munkák elvégzésére  
 
Előadó:   a pénzügyi bizottság elnöke 

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke. 
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az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:   Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető 

Kindle-Vincze Márta ügyintéző 
Meghívott:   Mádai Balázs elnök-vezérigazgató DVG Zrt 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság             2018.02.13. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság         2018.02.13. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság      2018.02.13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság          2018.02.13. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: Jelen a Petőfi Sándor Általános Iskola épületenergetikai 
felújításához kapcsolódó kiegészítő munkák elvégzésére tesz javaslatot. 
 

14. Javaslat a TOP program keretében megvalósítandó „A Baracsi úti Arborétum” 
elnevezésű beruházások előkészítésével kapcsolatos feladatok elvégzésére 
 
Előadó:  a Gazdasági és területfejlesztési bizottság elnök 
  a Pénzügyi bizottság elnöke 
  a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság elnöke 
  az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:   Szabó Imre – osztályvezető 
                       Kindle-Vincze Márta  ügyintéző 
Meghívott:   Mádai Balázs elnök-vezérigazgató 
  DVG Zrt. 
 
Véleményező bizottságok: 
a Gazdasági és területfejlesztési bizottság      2018.02.13. 
a Pénzügyi bizottság         2018.02.13. 
a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság   2018.02.13. 
az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2018.02.13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Baracsi úti Arborétum fejlesztésére irányuló projekt a 
TOP - 6.1.4. keretében valósul meg. A projektben  tervek beszerzése szükséges a projekt 
megvalósításhoz.  

 
15. Javaslat a Vasvári Pál Általános Iskola melléképületének alapstabilizációs és utólagos 

vízszigetelési munkáinak 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 városüzemeltetési és beruházási osztályvezető  
Nyáradi Anna ügyintéző 

Meghívott:   - 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság           2018.02.13. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2018.02.13 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság    2018.02.13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2018.02.13. 
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A napirendi pont rövid tartalma: Jelen előterjesztés a Vasvári Pál Általános Iskola 
melléképületének alapstabilizációs és utólagos vízszigetelési munkáinak kivitelezésére tesz 
javaslatot. 
 

16. Javaslat Dunaújváros közterületi fasorainak növényvédelmi munkáira  
 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 
  a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
  Szabó László ügyintéző 
Meghívott:  
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság    2018.02.06. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2018.02.13. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság    2018.02 07. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság    2018.02 07. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A növényvédelmi munkákra beérkezett árajánlatok 
ismertetése, összehasonlítása és a nyertes ajánlat kiválasztása 
 

17. Javaslat a logisztikai feladatok ellátására, a TOP programok keretében felújításra 
kerülő épületek vonatkozásában 
 
Előadó:   Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály osztályvezető 
Előkészítő:   Szedresi Csaba ügyintéző 
Meghívott:   DVG Zrt. - Gergő Edmond operatív igazgató 
 
Véleményező bizottságok: 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság        2018.02.13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Jelen előterjesztés logisztikai feladatok ellátására tesz 
javaslatot a TOP programok keretében felújításra kerülő épületek vonatkozásában 
 

18. Javaslat a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dunaújvárosi Tagintézménye 
részére biztosított ingatlan felújításáról 
 
Előadó:  városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
Előkészítő:  Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
  Szedresi Csaba ügyintéző 
Meghívott:  Mádai Balázs elnök -vezérigazgató, DVG Zrt. 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság    2018.02.13. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság    2018.02.13. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság    2018.02.13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2018.02.13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Jelen előterjesztés a Fejér Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat Dunaújvárosi Tagintézménye részére biztosított ingatlan felújítására tesz 
javaslatot. 
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19. Javaslat a József Attila Könyvtár 2017. évi beszámolójának és 2018. évi 

munkatervének jóváhagyására 
 

Előadó:   az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő:   dr. László Borbála a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Bokor Zsuzsanna kulturális ügyintéző 

Meghívott:   Tóth Éva, a József Attila Könyvtár igazgatója 
 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság       2018.02.13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2018.02.13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Az 1997. évi CXL. törvény 54. § (1) bekezdés h) pontja 
alapján a könyvtár beszámolót és munkatervet készít. A könyvtár az éves szakmai 
munkatervét és az éves szakmai beszámolóját a fenntartó általi elfogadást követően 15 
napon belül megküldi a megyei hatókörű városi könyvtár részére. 
 

20. Javaslat a Jószolgálati Otthon Közalapítvány részére „Ragyogj kékben” - autizmus 
világnapja programra nyújtott támogatás elszámolási határideje, valamint a támogatási 
szerződés módosítására  
 
Előadó:   az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:   Dr. László Borbála osztályvezető 

Bokor Zsuzsanna kulturális ügyintéző 
Meghívott:   Nics Éva kuratóriumi elnök 
 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság       2018.02.13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2018.02.13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Közgyűlés 359/2017. (V.18.) határozatával a 
Jószolgálati Otthon Közalapítvány részére 450.000,- Ft támogatást ítélt meg a „Ragyogj 
kékben” Dunaújváros (az autizmus világnapja alkalmából) program megrendezéséhez. A 
megkötött támogatási szerződés szerint a támogatás felhasználásának véghatárideje 2018. 
február 28. napja, azonban a rendezvény 2018. április 3-án kerül megszervezésre, így a 
kuratórium elnöke kérte a határidő módosítását. 
 

21. Javaslat az Intercisa Múzeum 2017. évi beszámolójának és 2018. évi munkatervének 
jóváhagyására 

 
Előadó:   az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke 

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  dr. László Borbála a humán szolgáltatási osztály vezetője 

Bokor Zsuzsanna kulturális ügyintéző 
Meghívott:   Farkas Lajos, az Intercisa Múzeum igazgatója 
 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság       2018.02.13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2018.02.13. 
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A napirendi pont rövid tartalma: Az 1997. évi CXL. törvény 50. § (2) alapján a fenntartó 
hagyja jóvá a muzeális intézmények beszámolóját és munkatervét. Az 51/2014. (XII.10.) 
EMMI rendelet meghatározza a múzeumok éves munkatervéhez szükséges szakmai 
mutatókat. Az Intercisa Múzeum 2017. évi munkabeszámolója és 2018. évi munkaterve a 
fenti rendelet figyelembevételével készült. 
 

22. Javaslat az Ezer Lámpás Éjszakája című rendezvényre, és szponzorációs szerződés 
megkötésére 

 
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: - 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság       2018.02.13. 
pénzügyi bizottság           2018.02.13. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2018.02.13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2018.02.13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A költségvetési rendelet 5. mellékletében „Kulturális, 
oktatási és ifjúsági feladatok” cím dologi kiadási közé beterveztünk 1.900 E Ft + 513 E Ft áfát 
az Ezer Lámpás Éjszakája c. rendezvényre, a rendezvény célja az eltűnt gyermekek 
felkutatása, az eltűnés megelőzése. A szervező Ezer Lámpás Éjszakája Alapítvány 
szponzorációs szerződés megkötésére tett javaslatot.  
 

23. Javaslat a 14. számú fogorvosi körzet ellátására dr. Krizsán Gábor egyéni 
vállalkozóval és Kisapostag Község Önkormányzatával kötött feladatellátási szerződés 
megszüntetésére és a Krizsán Dent Kft-vel és Kisapostag Község Önkormányzatával 
feladatellátási szerződés megkötésére 

 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
                       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Dr. László Borbála osztályvezető 
  Dr. Schleicher Judit jogi és egészségügyi ügyintéző 
Meghívott:  Dr. Krizsán Gábor fogorvos 
  
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság    2018.02.13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2018.02.13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dr. Krizsán Gábor a 14. számú fogorvosi körzet fogorvosa 
bejelentette működési formájának megváltozását. Emiatt a Krizsán Gábor egyéni 
vállalkozóval kötött feladatellátási szerződést meg kell szüntetni és új szerződést kell kötni a 
Krizsán Dent Kft-vel.  
 

24. Javaslat a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza intézménynél 1 fő takarítói 
álláshely engedélyezésére  
 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
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 a pénzügyi bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető 
 Péter Kata ügyintéző 
Meghívott: Őze Áron, a Bartók Színház igazgatója 
 
Véleményező bizottságok 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság       2018.02.13. 
pénzügyi bizottság          2018.02.13. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2018.02.13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2018 02.13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Bartók Színház igazgatója azzal a kéréssel fordult 
Önkormányzatunkhoz, hogy az intézmény március 1-től 1 fő takarítót alkalmazhasson. Az 
intézményben 2 épületre (Kőszínház és B épület) 2 fő takarító dolgozik, de az egyenlőtlen 
munkaidő miatt (esti előadások) nem tudják a munkát ellátni. Az új álláshely 
többletfinanszírozást igényel (2.128.586,- forint), melyet az idei évre a Színház nem 
tervezett. 
 

25. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő 
Dunaújvárosi Óvoda Pedagógiai Programjának, Szervezeti és Működési 
Szabályzatának és Házirendjének jóváhagyására 
 
Előadó: dr. László Borbála osztályvezető 
Előkészítő: dr. László Borbála osztályvezető 
 Péter Kata ügyintéző 
Meghívott: Gyenes Józsefné – Dunaújvárosi Óvoda vezetője 
 
Véleményező bizottságok: 
az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság     2018.02.13. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság              2018.02.13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Az ágazati jogszabályok változásai az óvoda működését 
is érintették. Az intézmény alapító okirata is módosult, melyről Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Közgyűlése 540/2017. (VIII.03.) határozatában döntött. Az óvodát érintő jogszabályi, 
személyi és egyéb változásokat az intézmény SZMSZ-ébe is át kell vezetni. Az óvodavezető 
- a jogszabályi változásoknak megfelelően - újraalkotta a házirendet és a pedagógiai 
programot is. 

26. Javaslat a Dunaújvárosi Egyetem és a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
közötti Bérleti/rendelkezésre állási szerződés megkötéséről 

 
Előadó:   a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

Előkészítő:   Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Dr. Fodor-Rácz Szilvia ügyintéző 

Meghívott:   Dr. András István rektor 
Kiss Ádám Sándor kancellár,  
Dunaújvárosi Egyetem 2400 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/a. 
 

Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2018.02.13. 
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pénzügyi bizottság           2018.02.13. 
ügyrendi igazgatási és jogi bizottság        2018.02.13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújvárosi Egyetem kezdeményezte az egyetem “A” 
és “F” épületében lévő egyes helyiségek bérbeadását Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata részére 1 év határozott időre. A szerződés tervezet értelmében a bérleti, 
rendelkezésre állási díj havonta 3.000.000,-Ft. Az Egyetem továbbá 50.000.000,-Ft összegű 
visszatérítendő támogatást kér az Önkormányzattól. A bérleti szerződés megkötéséről és a 
visszatérítendő támogatás odaítéléséről a Közgyűlés dönt. 
 

27. Javaslat az önkormányzat és a DVG Zrt. között fennálló, a 2400 Dunaújváros, Hunyadi 
J. u. 4/1. szám alatti ingatlanra kötött bérleti szerződés módosítására 
 
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:   Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt. 
 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2018.02.13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2018.02.13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Javaslat az önkormányzat és a DVG Zrt. között fennálló, a 
2400 Dunaújváros, Hunyadi J. u. 4/1. szám alatti ingatlanra (volt Juharos) kötött bérleti 
szerződés módosítására. 
 

28. Javaslat a Jókai u. 19. és a Bóna u. 7. szám alatti ingatlanok őrzését biztosító 
riasztórendszer kiépítésére (DVG Zrt. ajánlata) 
 
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           2018.02.13 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2018.02.13. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2018.02.13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Javaslat a Jókai u. 19. és a Bóna u. 7. szám alatti 
ingatlanok őrzését biztosító riasztórendszer kiépítésére. A DVG Zrt. árajánlata a munkára a 
Jókai utcai ingatlanra bruttó 651.967,-Ft és a Bóna utcai ingatlanra 207.162,-Ft. 
 
 

29. Javaslat a Petőfi S. u. 1/A. Társasház ingatlanvásárlási kérelmének elbírálására 
 
Előadó:   a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:   Dr. Vántus Judit osztályvezető 

Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző 
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Meghívott:  Szabó Tamás Sándor közös képviselő 
(2400 Dunaújváros, Petőfi S. u. 1/A.) 
Szabó Imre osztályvezető, Főépítészi, Építésügyi és környezetvédelmi 
Osztály 

 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2018.02.13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2018.02.13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Petőfi S. u. 1/A. Társasház kérelme az önkormányzat 
kizárólagos tulajdonát képező dunaújvárosi 1449/4 hrsz.-ú ingatlan (Malom) 127 m2 nagyságú 
részének megvásárlása iránt. 
 

30. Javaslat a dunaújvárosi 372/19 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan egy része, 
természetben az Alsó-Dunaparton található ingatlan hasznosítására (Kavics-Ker Kft. 
kérelme) 
 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető  
 Engyel László ügyintéző 
Meghívott: Juhász Péter és Szántó Ákos ügyvezetők, Kavics-Ker Kft. 
  
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság   2018.02.13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2018.02.13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Kavics-Ker Kft. ajánlatot nyújtott be a dunaújvárosi 
3331/22 hrsz. alatti ingatlan egy részének megvásárlására. 
 

31. Javaslat Mészáros Lászlóné által önkormányzati tulajdonba adott lakás bejárati 
ajtajának cseréjére (Dunaújváros, Szórád Márton út 2. 4. 1., 151/4/A/17 hrsz.) 
 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető  
 Engyel László ügyintéző 
Meghívott: Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt. 
  
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság   2018.02.13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2018.02.13. 
pénzügyi bizottság    2018.02.13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Mészáros Lászlóné azzal a kéréssel kereste meg 
Dunaújváros MJV Önkormányzatát, hogy az általa önkormányzati tulajdonba adott és majd a 
tulajdonba adott, Mészáros Lászlóné által haszonélvezettel terhelt lakás bejárati ajtajának 
cseréjét végezze el az Önkormányzat. 
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32. Javaslat a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. 2018. évre vonatkozó 
vesztesége ellentételezésére vonatkozó Támogatási szerződés véleményezésére  
 
Előadó:  vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 
  Serfőző Anikó ügyintéző 
Meghívott:            dr. Göblyös Béla ügyvezető igazgató (2400 Dunaújváros, Építők útja 1.) 
 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2018.02.13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 
2017. évi C. törvény rögzíti a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
ártalmatlanítása címen igényelhető állami támogatás igénybevételének módját, melynek 
fajlagos összege 100 Ft/m3: Az Önkormányzat az állami támogatást továbbadja a DVCSH Kft. 
részére. 
 

33. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Dunaújvárosi 
Vagyonkezelő Zrt. között az önkormányzat tulajdonában álló üdülők 2018. évi 
beruházásaira vonatkozó vállalkozási szerződés véleményezésére 
 
Előadó:   Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Előkészítő:   Dr. Vántus Judit osztályvezető 

Dr. Kaja Edit ügyintéző 
Meghívott::   Mádai Balázs DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 

2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.  
 
Véleményező bizottságok: 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2018.02.13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Közgyűlése 831/2017. (XII.14.) határozatával 
elfogadta az önkormányzat tulajdonában álló üdülők 2018. évi beruházásokra vonatkozó 
tervét. A határozat 4. pontja szerint a DVG Zrt. által előkészített vállalkozási szerződést az 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményezi. 
 

34. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a B-Trend Gyártó és 
Szolgáltató Kft. között új adásvételi szerződés megkötésére 
 
Előadó:   Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Előkészítő:   Dr. Vántus Judit osztályvezető 

Dr. Kaja Edit ügyintéző 
Meghívott:  
 
Véleményező bizottságok: 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2018.02.13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Közgyűlése 11/2016. (I.21.) határozatával döntött a 
3658/5 helyrajzi számú ingatlanból telekalakítási eljárás során kialakításra kerülő ingatlan 
értékesítéséről a B-Trend Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. részére. DMJV Közgyűlése 
439/2016. (VI.16.) határozatával módosította a határozatot. A határozatban elírásra került 
egy helyrajzi szám, ezért DMJV Közgyűlése 582/2016. (IX.22.) határozatával ismét 
módosította a határozatot és új szerződést kötött. Az előkészítő osztály benyújtotta a 
szerződést a földhivatal részére, de mivel a szerződésben szereplő terület közútról 



 14

beépítetlen területté minősítése még nem történt meg, ezért a tulajdonjog bejegyzési 
kérelmet elutasította. A terület átminősítése időközben megtörtént, de új változási vázrajz 
elkészítésére volt szükség, melyet a Kft. megküldött az önkormányzat részére. DMJV 
Közgyűlése 51/2018. (I.25.) határozatával módosította DMJV Közgyűlése 582/2016. (IX.22.) 
határozatát, melyben az átminősítésnek megfelelően szerepel a terület megnevezése. A 
fentiek miatt javasoljuk a korábbi szerződés megszüntetését és új szerződés megkötését. 
 
 
Dunaújváros, 2018. február 09. 
 
 
               Tóth Kálmán s.k. 
                                                                                             a bizottság elnöke 


