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M E G H Í V Ó 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottsága 
2018. április 12-én (csütörtök) 12,00 órai kezdettel 

rendkívüli nyílt ülést tart, melyre meghívom 
 

Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 1. „A” épület, VII. emeleti tárgyaló 
 
Javasolt napirendek: 
 

1. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 
önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményekről 
szóló 22/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 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  
 Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző 
Meghívott: Bölcskei Anna, az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi 

Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézményvezetője 
 Kissné Fekete Éva, az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője 
 Varga Anna Éva, a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros igazgatója 
 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság   2018.04.10. 
pénzügyi  bizottság   2018.04.10. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság   2018.04.12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2018.04.12 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A rendelet módosítását a szolgáltatási önköltségek – és 
ezáltal az intézményi térítési díjak – változása indokolja. Az Egyesített Szociális Intézmény 
és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézményvezetője kezdeményezte az 
étkeztetés és az idősek otthona szociális szolgáltatások térítési díjának emelését. 
 

2. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi adóztatási 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására 

Előadó: Dr. Sürü Renáta jegyző 
Előkészítő: Szaniszlóné Szabó Ildikó adóhatósági osztályvezető 
Meghívott: Bata János könyvvizsgáló 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi  bizottság   2018.04.10. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság   2018.04.12. 
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ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2018.04.12 
. 
A napirendi pont rövid tartalma: A jegyző évente tájékoztatja a közgyűlést az 
adóhatósági munkáról. 
 

3. Javaslat a „Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvánnyal kötendő 
támogatási szerződés megkötésére 
 
Előadó:                     az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                                  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke  
Előkészítő:              Dr. Deák Mária osztályvezető 
Meghívott:                Gombos István a kuratórium elnöke 
                                  Nagy Zoltánné a kuratórium titkára 
 
Véleményező bizottság: 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                            2018.04.12. 
Szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság   2018 04.10. 
 
 A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 
130/2014. (IV. 24.) határozatával döntött a „Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” 
Alapítvány támogatásáról. A döntés szerint a 2014. évtől kezdődően az önkormányzat 
évente egyösszegű támogatást nyújt az alapítványnak mindaddig, amíg közhasznú 
szervezetként céljait ellátja és a bírósági nyilvántartásban szerepel.  
A korábbi évekhez hasonlóan a támogatás összege szerepel a 2018. évi költségvetésben.  

 
4. Javaslat vissza nem térítendő támogatási szerződés-tervezet véleményezésére (2018. 

év első újszülöttje) 
 
Előadó:  Dr. Deák Mária közigazgatási osztályvezető  
Előkészítő:  Dr. Deák Mária közigazgatási osztályvezető  
Meghívott:  -  
 
Véleményező bizottságok: 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2018.04.12.  
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlésének 22/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete szabályozza az év első 
újszülöttjének támogatását. A rendelet 3. § d) pontja szerint a 2018. év első újszülöttje 
vissza nem térítendő pénzbeli támogatásáról szóló támogatási szerződés tervezetét az 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottságnak kell véleményeznie. 
 

5. Javaslat árajánlatkérések bekérésére a DUNA-MUNKA-TOP projektben 
megvalósítandó „A munkaerő helyben tartásának és a térségbe vonzásának 
eszközei” tanulmány elkészítése érdekében  
 
Előadó:  Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
Előkészítő:  Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
  Módné Pöstényi Mária pályázati koordinációs ügyintéző 
Meghívott:  - 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság    2018.04.10. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság    2018.04.12. 
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városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság    2018.04.11. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2018.04.12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Á DUNA-MUNKA-TOP projektben vállalt tevékenységek 
keretében „A munkaerő helyben tartásának és a térségbe vonzásának eszközei” tanulmány 
elkészítésére árajánlatok bekérésére van szükség a legkedvezőbb ajánlatot nyújtó 
gazdasági szereplő kiválasztására.  
 

   6. Javaslat árajánlatkérések bekérésére a DUNA-MUNKA-TOP projektben 
megvalósítandó „Pálya- és Szakmaválasztási Útmutató” tájékoztató füzet 
aktualizálása érdekében  
 
Előadó:  Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
Előkészítő:  Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
  Módné Pöstényi Mária pályázati koordinációs ügyintéző 
Meghívott:  - 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság          2018.04.10. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság    2018.04.12. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság    2018.04.11. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2018.04.12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Á DUNA-MUNKA-TOP projektben vállalt tevékenységek 
keretében elkészült egy „Pálya- és Szakmaválasztási Útmutató” tájékoztató füzet, melynek 
2018. évre szóló aktualizálása érdekében árajánlatok bekérésére van szükség a 
legkedvezőbb ajánlatot nyújtó gazdasági szereplő kiválasztására.  

7. Javaslat a szennyvíztisztító telep felújítási munkálatai II. ütem tárgyában 
közbeszerzési eljárás indítására 
 
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       2018.04.12. 
Pénzügyi bizottság          2018.04.10. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2018.04.12. 
Városüzemeltetési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság    2018.04.11. 
Az Önkormányzat Bírálóbizottsága        2018.04.17. 
 
 A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város szennyvíztisztító 
telepén a szennyvíz tisztítását végző medencék felújítása indokolt azok biztonságos és 
folyamatos üzemének biztosításához, mely felújítás becsült értéke alapján közbeszerzési 
eljárás megindítása szükséges. Jelen előterjesztés a közbeszerzési eljárás ajánlattételi 
felhívásának és közbeszerzési dokumentumainak véleményezésére, közbeszerzési eljárás 
megindítására irányul. 
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8. Javaslat a szennyvíztisztító telep felújítási munkálatai II. ütem tárgyában induló 
közbeszerzési eljárás során a műszaki ellenőri tevékenység ellátásának biztosítására 
 
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       2018.04.12. 
Pénzügyi bizottság          2018.04.10. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2018.04.12. 
Városüzemeltetési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság    2018.04.11. 
Az Önkormányzat Bírálóbizottsága        2018.04.17. 
 
 A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város szennyvíztisztító 
telepén a szennyvíz tisztítását végző medencék felújítása indokolt azok biztonságos és 
folyamatos üzemének biztosításához, mely felújítás becsült értéke alapján közbeszerzési 
eljárás megindítása szükséges. Az eljárás eredményeként megkötendő szerződés 
teljesítéséhez szükséges a műszaki ellenőri feladatok ellátása is. Jelen előterjesztés a 
műszaki ellenőri tevékenység ellátását biztosító gazdasági szereplők körének 
meghatározására a kapcsolódó ajánlati felhívás és szerződéstervezet véleményezésére 
irányul.  

9. Javaslat Dunaújváros térfelügyeleti kamerarendszerének bővítése tárgyban 
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       2018.04.12. 
Pénzügyi bizottság          2018.04.10. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2018.04.12. 
Városüzemeltetési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság    2018.04.11. 
Az Önkormányzat Bírálóbizottsága        2018.04.17. 
 
 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 



 5

felhívásának és közbeszerzési dokumentumainak véleményezésére, közbeszerzési eljárás 
megindítására irányul. 
 

10. Javaslat a Vasvári Pál Általános Iskola épületenergetikai felújításához kapcsolódó 
pótmunkák megrendelésére 
 
Előadó:   a pénzügyi bizottság elnöke 

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

Előkészítő:   Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
Kindle-Vincze Márta ügyintéző 

Meghívott:   Mádai Balázs Vasmű u. 41. Irodaház Kft. 
Dráviczki Márton – ügyvezető igazgató Renalpin Kft. 

 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság           2018.04.10. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2018.04.12. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság    2018.04.12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Vasvári Pál Általános Iskola épületenergetikai 
felújításához kapcsolódó pótmunkák megrendelésére tesz javaslatot. 
 

11. Javaslat az MVP keretében megvalósuló víziközmű-hálózat fejlesztésére vonatkozó 
tervezési program meghosszabbítására, szerződés módosítására 
 
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 

Meghívott:   Mádai Balázs DVG Zrt. elnök-vezérigazgató 
 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2018.04.12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Modern Városok Program keretén belül megvalósuló 
víziközmű-hálózat fejlesztése projekt végrehajtásához tervezési feladatok ellátását “in 
house” beszerzés keretében a DVG Zrt. végzi el. Az előterjesztés a tervezési program 
meghosszabbítására, szerződés módosítására irányul. 
 

12. Javaslat az TOP-6.6.1-16 „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” 
című projekt megvalósításához szükséges tervezési szerződés módosítására 
 
Előadó:   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:   Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 

Kindle-Vincze Márta pályázati koordinációs ügyintéző 
Meghívott: - 
 
Véleményező bizottságok: 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság        2018.04.12. 
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A napirendi pont rövid tartalma: A TOP-6.6.1-16 projekt végrehajtásához szükséges 
kiviteli tervek elkészitésére vonatkozóan az érintett orvosokkal történt egyeztetés során 
felmerült igények a tervek módosítását teszik szükségessé, ami a kiviteli tervek 
elkészítésének határidő hosszabbítását eredményezi. mely a szerződés módosítását teszi 
indokolttá. Az előterjesztés a határidő hosszabbításának elfogadására irányul.  
 

13. Javaslat a KEHOP-1.2.1. „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a 
klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” 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: Dunaújváros Felsőoktatásáért Alapítvány 
 2400 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/a, rektor@uniduna.hu 
 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság   2018.04.12. 
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság   2018.04.11. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2018.04.12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Önkormányzata a Dunaújvárosi 
Egyetemmel (Dunaújváros Felsőoktatásáért Alapítvány) közösen, konzorciumi formában 
indulni kíván a KEHOP-1.2.1. „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a 
klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” c. pályázaton. Az előterjesztés tárgya a 
pályázat benyújtása, a kapcsolódó projekt megvalósítása és a konzorciumi megállapodás 
jóváhagyása. 
 

14. Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó 
szolgáltatási keretszerződés 2. sz. módosítás /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           2018.04.10. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2018.04.12. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság    2018.04.11. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2018.04.12. 
 
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 (III.) Hó és síkosság-mentesítés feladatokra jóváhagyott 
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előirányzat mértéke előreláthatólag nem elegendő a feladatok zökkenőmentes ellátására, 
mely a szerződés 2. számú módosítását indokolja. 
 

15. Javaslat a Dunaújváros-Pálhalma kerékpárút 355/2017 (XI.29.) Kormány rendelet által 
meghatározott szakasza üzemeltetésének átadására 
 
Előadó:   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 
Nyáradi Anna ügyintéző 

Meghívott:   Molnár István megyei igazgató Magyar Közút NZrt. 
Hajnal János megyei osztályvezető Magyar Közút NZrt.  
 

Véleményező bizottságok: 
Városüzemeltetési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság    2018.04.11. 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság       2018.04.12. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2018.04.12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújváros-Pálhalma kerékpárút lakott területen 
kívüli szakasza üzemeltetőjének a 355/2017 (XI.29.) Kormány rendelet a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt.-t jelöli ki. Jelen előterjesztés az érintett kerékpárút szakasz üzemeltetésének 
a Kormány rendelet szerinti átadására tesz javaslatot. 
 

16. Javaslat Dunaújváros területén járda felújítási, vízelvezetés megoldási, buszvárók 
cseréjének, buszöböl felújítási munkálataira 
 
Előadó:   a pénzügyi bizottság elnöke 

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

Előkészítő:  Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Debreczeni Tamás vezető ügyintéző  

Meghívott:   Mádai Balázs DVG Zrt. – elnök-vezérigazgató 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság           2018.04.10. 
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság    2018.04.11. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2018.04.12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2018.04.12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a Dunaújváros területén járda felújítási, 
vízelvezetés megoldási, buszvárók cseréjének, buszöböl felújítási munkálataira tesz 
javaslatot a DVG Zrt. által megküldött árajánlatok alapján. 
 

17. Javaslat a Dunaújváros, Jókai u. 19. sz. alatti önkormányzati épület 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  
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Mózes Tibor ügyintéző 
Meghívott:   Mádai Balázs -elnök vezérigazgató DVG Zrt. 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság          2018.04.10. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság    2018.04.12. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság    2018.04.11. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2018.04.12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Jelen előterjesztés a Jókai u. 19. sz. alatti önkormányzati 
épület (régi népfőiskola) felújítási munkáira tesz javaslatot a DVG Zrt. által megküldött 
költségvetések alapján. 
 

18. Javaslat dunaújvárosi iskolák és óvodák körüli járdák felújítására 
 
Előadó:   Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője 
Előkészítő:   Debreczeni Tamás vezető ügyintéző 
Meghívott:   Mádai Balázs ügyvezető, DVG Zrt. 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság           2018.04.10. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2018.04.12. 
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság    2018.04.11. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2018.04.12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a dunaújvárosi iskolák és óvodák körüli 
járdák felújítására beérkezett árajánlat (egységárjegyzék) ismertetése és megtárgyalása. 

 
19. Javaslat Dunaújváros kerékpárútjainak felújítására 

 
Előadó:   Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője 
Előkészítő:   Debreczeni Tamás vezető ügyintéző 
Meghívott:   Mádai Balázs ügyvezető, DVG Zrt. 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság          2018.04.10. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság    2018.04.12. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság    2018.04.11. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2018.04.12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a dunaújvárosi kerékpárutak felújítására 
beérkezett árajánlat (egységárjegyzék) ismertetése és megtárgyalása. 
 

20. Javaslat Dunaújváros területén, az Aranyvölgyi úton a Köztársaság útnál tervezett új 
gyalogátkelőhely közvilágításának tervezésére 
 
Előadó:   Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető 
Előkészítő:   Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője 

Nyáradi Anna ügyintéző 
Meghívott:   Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt. 
 
Véleményező bizottságok: 
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság    2018.04.11. 
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pénzügyi bizottság           2018.04.10. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2018.04.12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2018.04.12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés Dunaújváros területén, az Aranyvölgyi 
úton a Köztársaság útnál tervezett gyalogátkelőhely megfelelő megvilágítottságának 
érdekében a közvilágítás engedélyes tervének elkészítésére tesz javaslatot. 
 

21. Javaslat önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítására vonatkozó vállalkozási 
keretszerződés megkötésére 
 
Előadó:   a városüzemeltetési és beruházási osztályvezető  
Előkészítő:   Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető  

Mózes Tibor ügyintéző 
Meghívott:   Mádai Balázs -elnök vezérigazgató DVG Zrt. 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság          2018.04.10. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság    2018.04.12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2018.04.12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: az előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakások - 
DVG Zrt. által történő - felújítására vonatkozó vállalkozási keretszerződés megkötésére tesz 
javaslatot.  
 

22. Javaslat a dunaújvárosi 2976/8, 2976/43 és a 2976/44 helyrajzi számon nyilvántartott, 
természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlanok 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       2018.04.12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2018.04.12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Közgyűlése a 49/2018.(I.25.) határozatában 
döntött dunaújvárosi 2976/8, 2976/43 és a 2976/44 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanok 
pályázati úton történő értékesítéséről. A pályázati felhívást az előkészítő osztály 
megjelentette a Dunaújváros című hetilapban. A pályázat postára adásának határideje 2018. 
február 23. volt. 
 

23. Javaslat a dunaújvárosi 372/19 hrsz. alatt nyilvántartott – több művelési ággal érintett 
–, 109 ha 8.204 m2nagyságú ingatlanból kialakítandó, 372/21 hrsz.-ú, kivett telephely 
megnevezésű, természetben a Dunaújváros, Alsó-Dunaparton található ingatlanrész 
értékesítésére vonatkozó pályázat értékelésére 

 
 
Előadó:  a ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
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Előkészítő:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 
  Engyel László ügyintéző 
Meghívott:  - 
 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság    2018.04.12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2018.04.12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Közgyűlése a 115/2018. (II.21.) határozatában 
döntött a dunaújvárosi 372/21 hrsz.-ú, telephely megnevezésű, természetben a 
Dunaújváros, Alsó-Dunaparton található ingatlan pályázati úton történő értékesítéséről. A 
pályázati felhívás az előkészítő osztály megjelentette a Dunaújváros című hetilapban. A 
pályázat postára adásának határideje 2018. március 14. volt. Pályázatot a Kavics-Ker Kft. 
adott be. 

24. Javaslat az MMK Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi éves beszámolója elfogadására, 
valamint a gazdasági társaság ügyvezető igazgatója és könyvvizsgáló személyének 
megválasztására 
 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

Előkészítő:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 
  Engyel László ügyintéző 
Meghívott:  
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság    2018.04.10. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság    2018.04.12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2018.04.12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Az MMK Közhasznú Nonprofit Kft. megküldte 
elfogadásra DMJV Közgyűlésének 2017. évi éves beszámolóját. Az ügyvezető igazgató és 
a könyvvizsgáló megbizatása megszűnik 2018. május 31-én, ennek okán mindkét tisztség 
esetén szükséges tisztségviselőt választani. 
 

25. Javaslat a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2017. évi helyi 
közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó elszámolás és a 2017. évi tevékenységéről 
szóló beszámoló elfogadására 
 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Előkészítő:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 
  Engyel László ügyintéző 
Meghívott:  Suralik András forgalmi igazgató, KNYKK Zrt. 
  Erős István Fejér megyei személyszállítási üzletágvezető-helyettes 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság    2018.04.10. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság    2018.04.12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2018.04.12 
 



 11

A napirendi pont rövid tartalma: A KNYKK Zrt. megküldte Dunaújváros MJV 
Önkormányzata részére a 2017. évi elszámolását, és a 2017. évi tevékenységi 
beszámolóját. 
 

 26. Javaslat az Ultiliga Kártya Klub Egyesület támogatási kérelmével kapcsolatosan 
 

Előadó:  vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő:  dr. Vántus Judit osztályvezető 
  Kemenczei Anett ügyintéző 
Meghívott:  Werner Tamás elnök (tamas.werner@ultiliga.hu) 
  
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság         2018.04.12. 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság   2018.04.12. 
pénzügyi bizottság   2018.04.10. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2018.04.12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Az Ultiliga Kártya Klub Egyesület elnöke azzal a 
kérelemmel fordult Polgármester Úrhoz, hogy az Országos Ultibajnokság dunaújvárosi 
selejtezőjének megtartásához 66.500 Ft + Áfa vissza nem térítendő támogatást biztosítson. 
 

27. Javaslat a DVG Zrt. által előkészített, az önkormányzati tulajdonú ingatlanok műszaki 
értékbecslése tárgyú vállalkozási keretszerződés véleményezésére  

 
Előadó:   Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Előkészítő:   Dr. Vántus Judit osztályvezető 

Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző 
Meghívott:   Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt. 
 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2018.04.12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2018.04.12. 
pénzügyi bizottság           2018.04.10. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A DVG Zrt. javaslata az önkormányzat tulajdonát képező 
ingatlanok (lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek) műszaki értékbecslésének 
elkészítésére. A vállalkozási keretszerződés szerint a megbízási díj 30.000,-Ft+Áfa/ingatlan. 

 
28. Vállalkozási szerződés véleményezése – Mészáros Lászlóné ajtócsere - Dunaújváros 

MJV Közgyűlése 118/2018. (II.15.) határozata szerint 

Előadó: vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
                                   Engyel László ügyintéző 
Meghívott:                     - 
  
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2018. 04.12. 
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A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város közgyűlése a 118/2018. 
(II.15.) határozatával döntött arról, hogy az önkormányzat tulajdonban álló önkormányzati 
tulajdonú lakás (dunaújvárosi 151/4/A/17 hrsz., Dunaújváros, Szórád Márton u. 2. 4. 1.) 
ajtócseréjét végre kívánja hajtani és azzal a DVG Zrt.-t bízza meg bruttó 287.825,- Ft 
keretösszegen belül. 
 

29. Javaslat a dunaújvárosi 730/423 és a 730/428 helyrajzi számú (Béke körút) ingatlanok 
átminősítésére és az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló rendelet 
módosítására 
 
Előadó:   a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

Előkészítő:   Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
Dr. Kaja Edit ügyintéző 

Meghívott::  
 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2018.04.12. 
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság    2018.04.12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2018.04.12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
tulajdonát képezi a dunaújvárosi 730/423 és a 730/428 helyrajzi számú, kivett beépítetlen 
terület, illetve kivett építési terület megnevezésű ingatlanok. Az előterjesztés a művelési 
águk megváltoztatására tesz javaslatot. A művelési ág megváltoztatásáról a közgyűlés 
dönt. 
 

30. Javaslat a Tömegsport telep üzemeltetésére vonatkozó szerződés felülvizsgálatára 
 
Előadó:   a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

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

2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1. 
 

Véleményező bizottságok:  
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2018.04.12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2018.04.12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 
DVG Zrt.-t között üzemeltetési szerződés áll fenn 2013. február 1. napjától a Tömegsport 
telep megnevezésű ingatlan vonatkozásában, mely szerződés többször módosításra került. A 
szerződés szerint a DVG Zrt. látja el az ingatlan 24 órában történő őrzését. 2017. 09. 13. 
napján a hivatkozott ingatlanon a Dunaújvárosi Modern Városok Program keretében a 
„Radari sporttelep fejlesztés” című projektben vállalkozási szerződések jöttek létre DMJV 
Önkormányzata és a DVG Zrt. között. Ezen szerződések szerint a vállalkozó felel az 
őrzésvédelmi szabályok betartásáért, valamint köteles az épületek tűz – és vagyonvédelmét 
biztosítani. A fentiekre tekintettel szükséges az üzemeltetési szerződés felülvizsgálata. 
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31. Javaslat a Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás megszűnését követő 
2017. évi költségvetési beszámoló elfogadására 
  
Előadó:   a pénzügyi bizottság elnöke 
   a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:   dr. László Borbála osztályvezető 
   Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző  
Meghívott:    - 
  
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság          2018.04.10. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság    2018.04.12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2018.04.12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás 
Társulási Megállapodásának felmondásáról szóló megállapodás 7.1. pontja szerint: „Felek 
megállapodnak, hogy a Társulás megszűnésének fordulónapjára Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatala éves elemi költségvetési beszámolót készít, mely alapján a 
megszűnő társulás vagyona a beszámoló könyvviteli mérlegében szereplő adatok, valamint 
a mérleget alátámasztó leltár alapján a tagönkormányzatok részére – figyelemmel a 
vagyonfelosztási szerződésben foglaltakra – átadásra kerül.” A Költségvetési és Pénzügyi 
Osztály a 2017. évi beszámolót elkészítette. 
 

32. Javaslat az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek 
Otthonai intézmény részére a Katasztrófavédelmi Igazgatóság által előírt munkák 
fedezetének biztosítására 

 
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  
  Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző 
Meghívott:  Bölcskei Anna Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent 

Erzsébet Idősek Otthonai intézményvezetője 
 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság               2018.04.10. 
pénzügyi bizottság          2018.04.10. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság    2018.04.12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2018.04.12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
bejárása során megállapította, hogy az intézmény Barátság út 27. szám alatti telephelyén 
hiányzik a tűz- és füstjelző rendszer, a Dunasor 15. szám alatti székhelyen pedig a tűzgátló 
ajtók elektromos vezérlése nem megoldott. A hiányosságok megszüntetésére az intézmény 
10.418.064,- Ft támogatást kér, amelynek fedezete a 2018. évi költségvetési rendelet 5b. 
melléklete Intézményi tartalék sora. 
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33. Javaslat az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek 
Otthonai intézmény vezetésére irányuló pályázat kiírására 

 
Előadó: a polgármester  
Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető 
 Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző 
Meghívott: - 
  
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság               2018.04.10. 
pénzügyi bizottság          2018.04.10. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2018.04.12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent 
Erzsébet Idősek Otthonai intézményvezetőjének vezetői megbízása 2018. szeptember 30. 
napjával megszűnik. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 
és 20/B. §-a alapján szükséges az intézményvezetői feladatok ellátására pályázatot kiírni. 

 
34. Javaslat a 8. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására a Control-Eü. Egészségügyi 

Szolgáltató Betéti Társasággal kötött feladatellátási szerződés módosítására 
 

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. Révész Gertrúd háziorvos 

Dózsáné dr. Sasvári Ildikó FMKH DJH Népegészségügyi Osztály 
osztályvezető 

  
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság               2018.04.10. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2018.04.12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dr. Révész Gertrúd a Control-Eü. Bt. képviseletében 
kérelmezte a 8. sz. felnőtt háziorvosi körzet ellátására Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatával kötött feladatellátási szerződés módosítását a rendelési idő módosítása 
tárgyában. Egyben a szerződés aktualizálására is sor kerül. 

 
35. Javaslat a 9. és 10. számú fogorvosi körzet fogászati eszközének beszerzése 

érdekében az ajánlattevők körének kiválasztására 
 

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:  - 
 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság    2018.04.10. 
pénzügyi bizottság    2018.04.10. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság    2018.04.12. 
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ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2018.04.12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dr. Kéthelyi Ágnes a 10. sz. és dr. Andorfalvi Éva a 9. 
sz. fogorvosi körzet orvosai jelezték, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő fogászati 
kezelőegység kompresszora javíthatatlanná vált, ezért kérik ennek pótlását. Az eszköz ára 
és a szerelési díj megközelítőleg bruttó 900.000,-Ft. Az önkormányzat közbeszerzési 
értékhatárt el nem érő beszerzéseinek lebonyolításáról szóló szabályzata értelmében az 
ajánlattevők körének kiválasztása a polgármester hatáskörébe tartozik a Gazdasági és 
Területfejlesztési, a Pénzügyi és a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottságok 
véleményének kikérése mellett. 
 

36. Javaslat a 11. számú gyermek háziorvosi körzet ápolói feladatainak ellátására 
Sándor-Varga Erikával kötött megbízási szerződés módosítására 

 
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:  Sándor-Varga Erika ápoló 

Dózsáné dr. Sasvári Ildikó FMKH DJH Népegészségügyi Osztály 
osztályvezető 

  
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság             2018.04.10. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság             2018.04.12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Önkormányzata a 11. számú gyermek 
háziorvosi körzet ápolói feladatinak ellátására megbízási szerződést kötött Sándor-Varga 
Erikával, aki a szerződés módosítását kérelmezte, megbízási díjának emelése tárgyában. 
Az előterjesztés a szerződés módosítására irányul. 

 
37. Javaslat a fogászati röntgen számítógép beszerzése érdekében az ajánlattevők 

körének kiválasztására 
 

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:  - 
 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság    2018.04.10. 
pénzügyi bizottság    2018.04.10. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság    2018.04.12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2018.04.12 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Kiss Éva és Krupp Margit a fogászati röntgen ellátói 
jelezték, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő számítógép elavult, ezért kérik ennek 
pótlását. Az eszköz ára megközelítőleg bruttó 185.000,-Ft. Az önkormányzat közbeszerzési 
értékhatárt el nem érő beszerzéseinek lebonyolításáról szóló szabályzata értelmében az 
ajánlattevők körének kiválasztása a polgármester hatáskörébe tartozik a Gazdasági és 
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Területfejlesztési, a Pénzügyi és a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottságok 
véleményének kikérése mellett. 

 
38. Javaslat a Szűcsné Kiss Katalinnal hajléktalanok ellátására kötött megbízási 

szerződés megszüntetésére 
 

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:  Szűcsné Kiss Katalin ápoló 

Dózsáné dr. Sasvári Ildikó FMKH DJH Népegészségügyi Osztály 
osztályvezető 

  
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság    2018.04.10. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2018.04.12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Szűcsné Kiss Katalin a közte és Dunaújváros MJV 
Önkormányzata között, hajléktalanok ápolási feladatainak ellátására létrejött megbízási 
szerződést felmondta. Az előterjesztés a kérelem megtárgyalására irányul.  

 
39. Javaslat a „Dózsás Tanulókért és Tanáraikért” Alapítvánnyal kötött támogatási 

szerződés módosítására 
 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági, és sportbizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető 
 Péter Kata ügyintéző  
Meghívott: Horváth Zoltánné - kuratóriumi elnök 
 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság    2018.04.12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2018.04.12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Közgyűlése 209/2016. (IV.21.) határozata 
értelmében a „Dózsás Tanulókért és Tanáraikért” Alapítvány 24.000,- forint önkormányzati 
támogatást kapott. A támogatási szerződés értelmében a támogatási összeget 2017. június 
30-ig lehetett felhasználni. A tanulmányi versenyek – melyre az Alapítvány a támogatási 
összeget fel kívánta használni – a támogatási összeg utalását megelőzően lezajlottak. Az 
Alapítvány elnöke kérte a szerződés, ezen belül a támogatási összeg felhasználásának 
határidejének módosítását. 
 

40. Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda intézménynél 1 fő óvodatitkár álláshely 
engedélyezésére  
 
Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
   a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
   a pénzügyi bizottság elnöke 
   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:             Dr. László Borbála osztályvezető 
                                Péter Kata ügyintéző 
Meghívott:              Gyenes Józsefné intézményvezető 



 17

 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság    2018.04.12. 
pénzügyi bizottság    2018 04.10. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság    2018.04.12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2018.04.12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője azzal a 
kéréssel fordult Önkormányzatunkhoz, hogy az óvoda 2018. szeptember 1-jétől plusz 1 fő 
óvodatitkárt alkalmazhasson. Jelenleg az óvodában 1 fő óvodatitkár dolgozik. A nemzeti 
köznevelésről szóló törvény szerint 450 gyermekenként 1 fő óvodatitkár alkalmazható. Az 
óvodai gyermeklétszám 1322 fő. Az új álláshely többletfinanszírozást igényel, melynek 
összege 2018. évre – 3 hónapra –  711.802,- Ft. 
 

41. Javaslat a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum intézmény-átszervezési javaslatának 
(alapító okirat módosítása) véleményezésére 
 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető  
 Péter Kata ügyintéző 
Meghívott: Csapó Gábor – a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum igazgatója 
 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság    2018.04.12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2018.04.12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum igazgatója 
levélben kereste meg DMJV Önkormányzatát, melyben kéri a Szakképzési Centrum alapító 
okirata módosításának önkormányzati véleményezését.  
 

42. Javaslat a Dunaújvárosi Tankerületi Központ intézmény-átszervezési javaslatainak 
(szakmai alapdokumentumok módosítása) véleményezésére 
 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető  
 Péter Kata ügyintéző 
Meghívott: Szilágyiné Németh Sarolta – a Dunaújvárosi Tankerületi Központ 

igazgatója 
 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság    2018.04.12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2018.04.12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújvárosi Tankerületi Központ igazgatója levélben 
kereste meg DMJV Önkormányzatát, melyben kéri a Dunaújvárosi Dózsa György Általános 
Iskola Szilágyi Erzsébet Tagintézménye, A Petőfi Sándor Általános Iskola Gárdonyi Géza 
Tagintézménye, a Dunaújvárosi Arany János Általános Iskola, valamint a Dunaújvárosi 
Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola szakmai alapdokumentumai módosításának 
önkormányzati véleményezését.  
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43. Javaslat a DMJV Önkormányzata és a Dunaújvárosi Tankerületi Központ között 
létrejött vagyonkezelési szerződés módosítására  
 
Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
   gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

Péter Kata ügyintéző 
  Meghívott: Szilágyiné Németh Sarolta – a Dunaújvárosi Tankerületi Központ 

igazgatója 
 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság    2018.04.12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság    2018.04.12 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2018.04.12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújvárosi Tankerület igazgatója azzal a kéréssel 
fordult Önkormányzatunkhoz, hogy az önkormányzattal megkötött vagyonkezelési 
szerződést módosítsa. A kérés indoka, hogy a Gárdonyi Géza Általános Iskola egyik 
szárnyát a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum használja, de ezt a Tankerülettel kötött 
vagyonkezelési szerződés nem tartalmazza. Az előterjesztés a szerződés fentiekkel történő 
kiegészítésére irányul.  
 

44. Javaslat a IX. Dunaújvárosi Nagy Sportágválasztó c. rendezvény támogatására 
 
Előadó: Dr. László Borbála osztályvezető 
Előkészítő: Péter Kata ügyintéző 
Meghívott: Pető Zsolt – ügyvezető igazgató – Euroshow Kft. 
  
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság    2018.04.12. 
pénzügyi bizottság    2018.04.10. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság    2018.04.12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2018.04.12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Az Euroshow Kft. ügyvezető igazgatója, Pető Zsolt 
kéréssel fordult Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatához, mely szerint a 2018. 
május 18-án megrendezendő IX. Dunaújvárosi Nagy Sportágválasztó c. rendezvény 
költségeihez járuljon hozzá. A kért összeg 1.000.000,- forint, mely a költségvetési rendelet 
alapján rendelkezésre áll. 
 

45. Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény részére – 
minimumfeltételek biztosítása érdekében – többletforrás biztosítására 
 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
  a pénzügyi bizottság elnöke 

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Dr. László Borbála Humán Szolgáltatási osztályvezető 
  Prajdáné Kustán Erzsébet ügyintéző 
Meghívott:  Varga Anna Éva igazgató 
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Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság    2018.04.10. 
pénzügyi bizottság    2018 04.10. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság    2018.04.12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2018.04.12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A 2017. január 1-től módosult a bölcsődei ellátás 
kötelező eszközeiről és felszereléséről szóló jegyzék. Az intézmény igazgatója megküldte a 
hiányzó eszközök felsorolását, melyek pótlásához 2018. évben 2.230.000.- Ft-tal kéri 
megemelni az intézmény költségvetését. 
 

46. Javaslat az Egészségmegőrzési Központ 2017. évi tevékenységének értékelésére, az 
intézmény beszámolójának elfogadására 
 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Dr. László Borbála humán szolgáltatási osztályvezető 
  Prajdáné Kustán Erzsébet ügyintéző 
Meghívott:  Kleinné Németh Judit az Egészségmegőrzési Központ 

intézményvezetője 
 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság    2018.04.10. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2018.04.12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Az Egészségmegőrzési Központ intézményvezetője 
megküldte az intézmény 2017. évben végzett munkájáról szóló beszámolót, mely az 
előterjesztés mellékletében található. 
 

47. Javaslat az Egészségmegőrzési Központ vezetésére, magasabb vezetői álláshely 
betöltésére irányuló pályázat kiírására 
 
Előadó:  Cserna Gábor polgármester 
Előkészítő:  Dr. László Borbála Humán Szolgáltatási osztályvezető 
  Prajdáné Kustán Erzsébet ügyintéző 
Meghívott:  - 
 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság    2018.04.10. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2018.04.12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Az Egészségmegőrzési Központ intézményvezetőjének 
a vezetői megbízása 2018. szeptember 30. napjával lejár, ezért az intézmény vezetésére 
pályázat kiírása szükséges. 
 

48. Javaslat az ételláda elhelyezése feltételeinek megtárgyalásáról szóló 43/2018. (I. 25.) 
határozat határidejének módosítására 
 
Előadó:  a polgármester  
Előkészítő:  Dr. László Borbála Humán Szolgáltatási osztályvezető 
  Prajdáné Kustán Erzsébet ügyintéző 
Meghívott:  - 
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Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság    2018.04.10. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2018.04.12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Közgyűlés a 43/2018. (I. 25.) határozatában döntött az 
ételadományok gyűjtését szolgáló ételláda elhelyezésére és működtetésére vonatkozó 
felhívás közzétételéről. A közzétett felhívásra ezidáig nem jelentkezett egy szervezet sem, 
ezért javasoljuk a határozat 3. pontjának határidejét 2018. április 13-ról 2018. december 28-
ra módosítani annak érdekében, hogy az év végéig lehetőség legyen kiválasztani a 
működtető szervezetet. 
 

49. Javaslat a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet vezetésére, magasabb vezetői 
álláshely betöltésére irányuló pályázat kiírására 
 
Előadó:  Cserna Gábor polgármester 
Előkészítő:  Dr. László Borbála humán szolgáltatási osztályvezető 
  Prajdáné Kustán Erzsébet ügyintéző 
Meghívott:  - 
 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2018.04.12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújvárosi Gazdasági ellátó szervezet 
igazgatójának a vezetői megbízása 2018. szeptember 30. napjával lejár, ezért az intézmény 
vezetésére pályázat kiírása szükséges. 
 

50. Javaslat a 2018. évi „Közbiztonsági Rendezvénysorozat” támogatására 
 
Előadó:   a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság elnöke 

a Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága elnöke 
a Pénzügyi Bizottság elnöke 
az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság elnöke 

Előkészítő:   Dr. László Borbála osztályvezető 
Szabó Ádám ügyintéző 

Meghívott:   Udvardi Sándor kuratóriumi elnök 
 
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság       2018.04.12. 
Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága     2018.04.10. 
Pénzügyi Bizottság           2018.04.10. 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság        2018.04.12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért 
Közalapítvány kuratóriumi elnöke, Udvardi Sándor azzal a kéréssel fordult Dunaújváros 
MJV Polgármesteréhez, hogy az előző évekhez hasonlóan önkormányzatunk idén is 
támogassa a közalapítványt a „Közbiztonsági Rendezvénysorozat” lebonyolítása céljából.  
 

51. Javaslat a Dunaújvárosiak Életéért Közalapítvánnyal 2016. március 31-én létrejött 
támogatási szerződés 2. számú módosítására 
 
Előadó:   gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

pénzügyi bizottság elnöke 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
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Előkészítő:   Dr. László Borbála osztályvezető 
Szabó Ádám ügyintéző 

Meghívott:   - 
 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2018.04.12. 
pénzügyi bizottság           2018.04.10. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2018.04.12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A „Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítvány 2 millió forint 
visszatérítendő támogatást kapott Pecsét István külföldi gyógykezelése költségeinek 
fedezete céljából. A támogatás eredeti visszafizetési határideje 2017. március 31. napja 
volt. A támogatási szerződés első módosításával a határidő 2017. december 31. napjára 
módosult. A Közalapítvány 2018. február 06. napján megtartott kuratóriumi ülésén született 
határozat értelmében a támogatási szerződés újabb módosítását kérvényezi a szervezet. 
  

52. Javaslat a 2018/2019-es Ovi-Sport Program keretében pályázat benyújtására a 
Dunaújvárosi Óvoda Bóbita Tagóvodája vonatozásában 
 
Előadó:   gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
pénzügyi bizottság elnöke  
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő:   Dr. László Borbála osztályvezető 
Szabó Ádám ügyintéző 

Meghívott:   Dr. Molnár Andrea elnök 
Gyenes Józsefné intézményvezető 

 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2018.04.12. 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság       2018.04.12. 
pénzügyi bizottság           2018.04.10. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2018.04.12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány a 2018/2019-es 
időszakra is meghirdette Ovi-Sport Programját. A Dunaújvárosi Óvoda kérelmére tekintettel 
a pályázaton való részvétellel lehetőség van a Bóbita Tagóvodában városunk nyolcadik ovi-
foci pályájának kialakítására. A pályázat önereje 4,5 millió forint, melyet a pályázat sikeres 
elbírálása esetén legkorábban 2019 év elején kell Önkormányzatunknak a Közalapítvány 
részére átutalnia.  
 

53. Javaslat a Modern Művészetért Közalapítvány részére „20 éves a Kortárs Művészeti 
Intézet - ünnepi rendezvénysorozat”-ra 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:   Gyöngyössy Csaba kuratóriumi elnök 
 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság       2018.04.12. 
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ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2018.04.12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Közgyűlés 359/2017. (V.18.) határozatával a Modern 
Művészetért Közalapítvány részére 850.000,- Ft támogatást ítélt meg a „20 éves a Kortárs 
Művészeti Intézet - ünnepi rendezvénysorozat” megrendezéséhez. A megkötött támogatási 
szerződés szerint a támogatás felhasználásának véghatárideje 2018. február 28. A 
Közalapítvány kérelmezte, hogy a felhasználási határidő július 31-ére, az elszámolás 
határideje szeptember 15-ére módosuljon. 
 

54. Javaslat a Dunaferr Art Alapítvány részére a Közművelődési pályázaton 
múzeumpedagógiai 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:   Várnai Gyula, a Dunaferr Art Alapítvány kuratóriumi elnöke 
 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság       2018.04.12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2018.04.12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Közgyűlése a 359/2017. (V.18.) határozatával 
döntött a Közművelődési pályázat elbírálásáról, a Dunaferr Art Alapítvány részére 100 E Ft 
támogatást nyújtott múzeumpedagógiai programra. A támogatási szerződés szerint az 
összeg felhasználásának határideje 2018. február 28. A kuratórium elnöke kérelmezte a 
felhasználási határidő 11. hó 30-ára módosítását, mert a programot a nyár folyamán tudják 
megrendezni. 
 

55. Javaslat a Közművelődési pályázaton Rohonczi István (ROHO Bt.) részére 
gipszszobor készítésére nyújtott támogatás pénzügyi elszámolásának elfogadására, a 
szakmai beszámoló határideje, valamint a támogatási szerződés a 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:   Rohonczi István, képzőművész, támogatott 
 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság       2018.04.12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2018.04.12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Polgármestere a 444/2017. (V.12.) PM 
határozatával Rohonczi István képzőművész részére 600 E Ft támogatást nyújtott Janus 
Pannonius egészalakos szoborgipszmintájának elkészítésére. A megkötött támogatási 
szerződés szerint az összeg felhasználásának véghatárideje 2018. február 28. A Művész 
kérelmezte, alapanyagok vásárlására felhasználta a támogatást, de a szobor még nem 
készült el, ezért kéri, hogy a szakmai beszámolót novemberben küldhesse meg. 
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56. Javaslat a Közművelődési pályázatra érkezett alapítványi kérelmek elbírálására 

 
Előadó:   az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
a pénzügyi 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       2018.04.12. 
pénzügyi bizottság           2018.04.10. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2018.04.12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2018.04.12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A 135/2018. (II.15.) PM határozattal kiírt 2018. évi 
Közművelődési pályázatra 34 kérelem érkezett, a felosztható összeg 15 M Ft. 13 kérelmet 
alapítvány nyújtott be arról a közgyűlés dönthet, a többi kérelem elbírálásáról polgármesteri 
határozattal születik döntés. 
 

57. Javaslat pentelei rendezvények támogatására 
  
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 igazgató 
Bokor Zsuzsanna, kulturális ügyintéző 

Meghívott:   Szabó Tamás, a Pentele Egyesület elnöke 
 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság       2018.04.12. 
pénzügyi bizottság           2018.04.10. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2018.04.12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2018.04.12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Különböző pentelei rendezvényekre (Monostor 
konferencia, Szent István nap, Kolbász Fesztivál stb.) és a Kéknefelejcs Énekkar 
működésére a Pentele Egyesület elnöke 1.200.000,- Ft támogatást kér. A költségvetési 
rendelet erre a célra 1.240.000,- Ft-ot tartalmaz az 5. mellékletben, ezért belső 
átcsoportosításra van szükség. 
 

58. Javaslat a Rockmaraton Fesztivál megrendezésére és támogatására 
 
Előadók:  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 jogi és szervezési igazgató 
Bokor Zsuzsanna kulturális ügyintéző 

Meghívott:   Varga Zoltán, Sámántánc Alapítvány, Pécs 
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Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság       2018.04.12. 
pénzügyi bizottság           2018.04.10. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2018.04.12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2018.04.12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: 2015. évben szervezték először városunkban a 
Rockmaraton Fesztivált. A szervezők a tavalyi támogatással elszámoltak. A július 9-15. 
között megtartandó fesztiválra 10 M Ft önkormányzati támogatást kérnek, a 
költségvetésben 7 M Ft szerepel. A közgyűlés kedvező döntése esetén a 
többlettámogatásra a Pénzeszköz átadások tartaléka nyújthat fedezetet.  
 

59. Javaslat a DUDIK Fesztivál támogatására és megbízási szerződés megkötésére a 
DVG Zrt-vel 

 
Előadók:   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 a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Bokor Zsuzsanna kulturális ügyintéző 

Meghívott:  Kiss Ádám Sándor kancellár és dr. habil András István rektor, 
Dunaújvárosi Egyetem 
Mádai Balázs, elnök-vezérigazgató DVG Zrt. 
 

Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság       2018.04.12. 
pénzügyi bizottság           2018.04.10. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2018.04.12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2018.04.12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújvárosi Egyetem Hallgatói Önkormányzata a 
városi önkormányzat 8.000 E Ft-os támogatását kéri a DUDIK Fesztivál megrendezése 
érdekében. A költségvetési rendelet 5.000 E Ft-ot tartalmaz a célra. A pénzügyi bonyolítás, 
engedélyek beszerzése stb. a tavalyi évhez hasonlóan a DVG Zrt. feladata lesz. 
 

60. Javaslat az MMK Nonprofit Kft. által működtetett Vasas Táncegyüttes támogatására, 
támogatási szerződés megkötésére 

 
Előadók:   az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

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

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

Meghívott:   Kováts Rózsa, az MMK Nkft. ügyvezető-igazgatója 
 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság       2018.04.12. 
pénzügyi bizottság           2018.04.10. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2018.04.12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2018.04.12. 
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A napirendi pont rövid tartalma: A 2018. évi költségvetési rendelet 5.a. mellékletében az 
„MMK Nkft. Vasas Táncegyüttes támogatása” előirányzaton 4.000 E Ft szerepel, az 
ügyvezető igazgató fellépésekre, eszközbeszerzésre szeretné felhasználni a támogatást.  
 

61. Javaslat a Közművelődési pályázaton Várnai Gyula részére kiállításokra 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:   Várnai Gyula, képzőművész, támogatott 
 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság       2018.04.12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2018.04.12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Polgármestere a 444/2017. (V.12.) PM 
határozatával Várnai Gyula képzőművész részére 400 E Ft támogatást nyújtott kiállítások 
megrendezésére az Intercisa Múzeumban és a BKMH aulájában. A megkötött támogatási 
szerződés szerint az összeg felhasználásának véghatárideje 2018. február 28. A Művész 
kérelmezte, hogy a felhasználási határidő 11. hó 30-ára módosuljon, mert a múzeumi 
kiállítást novemberben tudják megrendezni. 
 

62. Javaslat kártérítési igény elbírálására 
 
Előadó:   jogi és közgyűlési osztályvezető 
Előkészítő:   dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető 

dr. Horváth Petra ügyintéző 
Meghívott:   Bartha Csaba károsult 

Bartháné Hornyák Krisztina gépjárművezető 
 

Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2018.04.12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: 2018. március 03-án a Dunaújváros, Dózsa György út 
Béke városrészi körforgónál a károsult gépjárműjével felesége, Bartháné Hornyák Krisztina 
egy kátyúba hajtott. Az autó több helyen megsérült. A károsult vagyoni kártérítési igénnyel 
lépett fel DMJV Önkormányzatával szemben.  
 

63. Javaslat kártérítési igény elbírálására 
 
Előadó:  jogi és közgyűlési osztályvezető 
Előkészítő:   dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető 

dr. Horváth Petra ügyintéző 
Meghívott:   Dobrovics János András károsult 
 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2018.04.12 
 
A napirendi pont rövid tartalma: 2018. február 04-én a Dunaújváros, Lengyel köz 9. szám 
előtt parkolt gépjárműre rádőlt egy útszéli fa, melynek következtében az autó több helyen 
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megsérült. A károsult vagyoni kártérítési igénnyel lépett fel DMJV Önkormányzatával 
szemben.  
 

64. Javaslat kártérítési igény elbírálására 
 
Előadó:  jogi és közgyűlési osztályvezető 
Előkészítő:   dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető 

dr. Horváth Petra ügyintéző 
Meghívott:   Klér Richárd károsult 
 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2018.04.12 
 
A napirendi pont rövid tartalma: 2018. március 08-án a Dunaújváros, Aranyvölgyi út 
Petőfi út kereszteződésénél gépjárműjével a károsult kátyúba hajtott. Az autó több helyen 
megsérült. A károsult vagyoni kártérítési igénnyel lépett fel DMJV Önkormányzatával 
szemben.  
 

65. Javaslat kártérítési igény elbírálására 
 
Előadó:   jogi és közgyűlési osztályvezető 
Előkészítő:   dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető 

dr. Horváth Petra ügyintéző 
Meghívott:   Köller Ágnes károsult 
 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2018.04.12 
 
A napirendi pont rövid tartalma: 2018. március 21-én a Dunaújváros, Vasútállomás és a 
vasúti felüljáró közötti útszakasz felüljáró előtti részén (OMW benzinkút felé haladva) 
gépjárműjével a károsult kátyúba hajtott. Az autó több helyen megsérült. A károsult vagyoni 
kártérítési igénnyel lépett fel DMJV Önkormányzatával szemben.  
 

66. Javaslat kártérítési igény elbírálására 
 
Előadó:   jogi és közgyűlési osztályvezető 
Előkészítő:   dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető 

dr. Horváth Petra ügyintéző 
Meghívott:   Patai Gábor károsult 
 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2018.04.12 
 
A napirendi pont rövid tartalma: 2018. március 07-én a Dunaújváros, Budai Nagy Antal 
úton gépjárműjével a károsult kátyúba hajtott. Az autó több helyen megsérült. A károsult 
vagyoni kártérítési igénnyel lépett fel DMJV Önkormányzatával szemben.  
 

67. Javaslat kártérítési igény elbírálására 
 
Előadó:   jogi és közgyűlési osztályvezető 
Előkészítő:   dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető 

dr. Horváth Petra ügyintéző 
Meghívott:   Seres Hajnalka károsult 
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Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2018.04.12 
 
A napirendi pont rövid tartalma: 2018. január 02-án a Dunaújváros, Dunaferr iskola 
mögötti lépcső alján kiálló vascsőben a károsult megbotlott, melynek következtében 
lábbelije megsérült. A károsult vagyoni kártérítési igénnyel lépett fel DMJV 
Önkormányzatával szemben.  
 

68. Javaslat kártérítési igény elbírálására 
 
Előadó:  jogi és közgyűlési osztályvezető 
Előkészítő:   dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető 

dr. Horváth Petra ügyintéző 
Meghívott:   Simonné Tóth Andrea károsult 

Simon Patrik gépjárművezető 
 

Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2018.04.12 
 
A napirendi pont rövid tartalma: 2018. március 16-án a Dunaújváros, Temető utca 30. 
szám előtt a károsult gépjárműjével fia, Simon Patrik egy kátyúba hajtott. Az autó több 
helyen megsérült. A károsult vagyoni kártérítési igénnyel lépett fel DMJV Önkormányzatával 
szemben.  
 

69. Javaslat kártérítési igény elbírálására 
 
Előadó:  jogi és közgyűlési osztályvezető 
Előkészítő:   dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető 

dr. Horváth Petra ügyintéző 
Meghívott:   Vizi István károsult 
 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2018.04.12 
 
A napirendi pont rövid tartalma: 2018. március 08-án a Dunaújváros, Aranyvölgyi út 
Petőfi út kereszteződésénél a károsult gépjárműjével egy kátyúba hajtott. Az autó több 
helyen megsérült. A károsult vagyoni kártérítési igénnyel lépett fel DMJV Önkormányzatával 
szemben.  
 

70. Javaslat kártérítési igény elbírálására 
 
Előadó:   jogi és közgyűlési osztályvezető 
Előkészítő:   dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető 

dr. Horváth Petra ügyintéző 
Meghívott:   Süveges Gyula István károsult 
 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2018.04.12 
 
A napirendi pont rövid tartalma: 2018. március 12-én a Dunaújváros, Papírgyári úton 
gépjárműjével a károsult kátyúba hajtott. Az autó több helyen megsérült. A károsult vagyoni 
kártérítési igénnyel lépett fel DMJV Önkormányzatával szemben.  
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71. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Ügyrendi, Igazgatási és Jogi 

Bizottsága új nem képviselő bizottsági tagjának megválasztására 
 

Előadó:              Cserna Gábor polgármester 
Előkészítő:    Dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető 
Meghívott:  
 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2018.04.12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztésben Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Polgármestere az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság új nem képviselő bizottsági tagjának 
megválasztására tesz javaslatot. 

 
 

Dunaújváros, 2018. április 10. 
 
 
               Tóth Kálmán s.k. 
                                                                                             a bizottság elnöke 


