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M E G H Í V Ó 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottsága 
2018. április 17-én (kedd) 14,00 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 2017. évi költségvetésének 
végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására 
 
Előadó: Cserna Gábor polgármester 
Előkészítő: Dudás Pálné költségvetési és pénzügyi osztályvezető 
 Börcs-Bajnok Csilla számviteli vezető ügyintéző 
Meghívott: Bata János könyvvizsgáló 
 Haraszti Julianna KIÉT elnök  
 Ságiné Schilling Judit szakszervezeti titkár  
 
Véleményező bizottságok: 
Pénzügyi bizottság   2018.04.17. 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság  2018.04.17. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2018 04.17. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. 
évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet-tervezete a hatályos jogszabályok 
szerint előkészítésre került. Szükséges a közgyűlés által a rendelet elfogadása, melyhez a 
könyvvizsgáló véleményét csatoltuk.  
 

2. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 
és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet 
módosítására 
 
Előadó:   Cserna Gábor polgármester 
Előkészítő:   Dudás Pálné költségvetési és pénzügyi osztályvezető  

Szekeres Réka pénzügyi vezető ügyintéző 
Meghívott:   - 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság           2018.04.17. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2018 04.17.  
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2018.04.17. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése által elfogadott 2018. évi költségvetést érintő döntések, valamint a kötött 
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felhasználású állami támogatások felhasználása és saját hatáskörű előirányzat változások 
átvezetése a költségvetési rendeleten 
 

  3. Javaslat Dunaújváros településszerkezeti tervéről szóló 299/2016. (V.19.) számú 
határozat módosítására 
 
Előadó:       a Gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
   az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
   az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:   Szabó Imre – osztályvezető 
                       Kárgli Rita - településrendezési ügyintéző 
Meghívott:   
Véleményező bizottságok: 
a Gazdasági és területfejlesztési bizottság       2018.04.17. 
az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság     2018.04.17. 
az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2018.04.17. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta a 
településkép védelméről szóló 43/2017. (XII.22.) önkormányzati rendeletét, amivel 
összefüggésben szükséges módosítani a város településszerkezeti tervét is. 
 

4. Javaslat Dunaújváros MJV Közgyűlésének Dunaújváros Helyi Építési Szabályzatáról 
szóló 15/2016. (V.20.) önkormányzati rendelet módosítására 
 
Előadó:       a Gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
   az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
   az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:   Szabó Imre – osztályvezető 
                       Kárgli Rita - településrendezési ügyintéző 
Meghívott:   
Véleményező bizottságok: 
a Gazdasági és területfejlesztési bizottság       2018.04.17. 
az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság     2018.04.17. 
az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2018.04.17. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta a 
településkép védelméről szóló 43/2017. (XII.22.) önkormányzati rendeletét, amivel 
összefüggésben szükséges módosítani a város helyi építési szabályzatát is. 
 

5. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2016. 
(VI. 17.) hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendeletének módosítására 
 
Előadó:  a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Szabó Imre osztályvezető 
  Petrovickijné Dr. Angerer Ildikó környezetvédelmi vezető ügyintéző 
Meghívott:  Ferencz Kornél igazgatóság elnöke Vertikál Nonprofit Zrt. 8154 

Polgárdi, Szabadság u. 26. 
Bencsik István igazgató, Dunanett Nonprofit Kft. 2400 Dunaújváros, 
Budai Nagy A. u. 2. 
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Véleményező bizottságok: 
Városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság   2018.04.17. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2018.04.17.  
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának döntése alapján a közbeszerzési eljárás 
végeredményeképpen, Dunaújváros területén 2017. október 1-től kezdődően 7 évre a 
Vertikál Nonprofit Zrt. nyerte el a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzését, melyről a 
közszolgáltatási szerződést is megkötötte a Társulási Tanács. A közszolgáltató 
személyében történt változás és más egyéb jogszabályváltozások miatt szükséges 
módosítani Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2016. (VI. 
17.) hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendeletét 
 

6. Javaslat a 2017. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló 
ellenőrzési jelentés elfogadására 
 
Előadó:  Cserna Gábor polgármester 
Előkészítő:  Kozma Csilla belső ellenőrzési osztályvezető  
Meghívott:  - 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság    2018.04.17. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság    2018.04.17. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2018.04.17. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és 
belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírja, hogy a polgármester a 
tárgyévet követően a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg a képviselő testület elé 
terjeszti jóváhagyásra az előző év belső ellenőrzési tevékenységéről szóló éves ellenőrzési 
és éves összefoglaló ellenőrzési jelentést.  
 

7. Javaslat a „Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztése II. ütem kivitelezési 
munkáinak elvégzése” tárgyú feltételes közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítására 
 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
   a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
   az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke 
   a pénzügyi bizottság elnöke 
   a városüzemeltetési,környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
Előkészítő:   Szabó Imre osztályvezető 
   Hévizi Andrea településrendezési ügyintéző  
Meghívott:   BMSK Zrt. részéről közbeszerzési tanácsadó, Vencli Adrienn 
   DVN Zrt. részéről ügyvezető igazgató, Sági Péter 
 
Véleményező bizottságok: 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság   2018.04.17. 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság    2018.04.17. 
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság    2018.04.17. 
Pénzügyi Bizottság    2018.04.17. 
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság    2018.04.17. 
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A napirendi pont rövid tartalma:„ Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztése II. 
ütem keretében, kivitelező kiválasztása” tárgyú feltételes közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapítása. 
 

8. Javaslat a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás megvalósításával 
kapcsolatos döntés meghozatalára, a Támogatási Szerződés 1. számú 
módosításának elfogadására 
 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
   a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
   az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke 
   a pénzügyi bizottság elnöke  
Előkészítő:   Szabó Imre osztályvezető 
   Hévizi Andrea településrendezési ügyintéző  
Meghívott:   DVN Zrt. részéről ügyvezető igazgató, Sági Péter 
 
Véleményező bizottságok: 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság   2018.04.17. 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság    2018.04.17. 
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság    2018.04.17. 
Pénzügyi Bizottság    2018.04.17. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:A dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás 
megvalósításával kapcsolatos döntések meghozatalára, a polgármester felhatalmazása a 
Támogatási szerződés módosításához szükséges egyéb dokumentumok aláírására. 
 

9. Javaslat a „Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia fejlesztési program keretében 
bővítendő, felújítandó és korszerűsítendő Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia 
Sportcsarnokának generáltervezői tevékenysége” tárgyú beszerzési eljárás 
lezárására, eredményhirdetésére 
 
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  
Előkészítő:   Szabó Imre osztályvezető 
   Hévizi Andrea településrendezési ügyintéző  
Meghívott:      BMSK Zrt. részéről közbeszerzési tanácsadó, Vencli Adrienn 
   DVN Zrt. részéről ügyvezető igazgató, Sági Péter 
 
Véleményező bizottságok: 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság   2018.04.17. 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság    2018.04.17. 
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság    2018.04.17. 
Pénzügyi Bizottság    2018.04.17. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Kézilabda Akadémia fejlesztése keretében 
a tervező kiválasztására közbeszerzési eljárás lezárása, eredményhirdetés. 
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10. Javaslat dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás keretén belül, a BMSK Zrt.-vel 
a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység végzésére megkötött 
megbízási szerződés 1. számú 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 osztályvezető 
   Hévizi Andrea településrendezési ügyintéző  
Meghívott:   DVN Zrt. részéről ügyvezető igazgató, Sági Péter 
 
Véleményező bizottságok: 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság   2018.04.17. 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság    2018.04.17. 
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság    2018.04.17. 
Pénzügyi Bizottság    2018.04.17. 
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság   2018.04.17. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:A dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás 
megvalósításával kapcsolatos döntések meghozatalára, a polgármester felhatalmazása a 
Támogatási szerződés és a megkötéséhez szükséges egyéb dokumentumok aláírására 
 

11. Javaslat Modern Városok Program keretében Dunaújvárosi elektromobilitási 
fejlesztés programjának kidolgozásával kapcsolatos döntések meghozatalára 

 
( Az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra) 

 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

  a pénzügyi bizottság elnöke 
Előkészítő:   Szabó Imre osztályvezető  
  Nagyidai Napsugár településrendezési ügyintéző  
Meghívott:  - 
 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság    2018.04.17. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság    2018.04.17. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2018.04.17. 
pénzügyi bizottság    2018.04.17. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:A Modern Városok Program keretében Dunaújváros 
Megyei Jogú Város részére egy elektromobilitási mintarégió létrehozására biztosít 
támogatást a Kormány. A mintarégióval kapcsolatos tervezési és szakmai tartalom 
biztosítására elektromobiltási koncepció kidolgozása szükséges. 
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12. Javaslat a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. részére a Modern Városok Program-TOP 
közfeladat ellátási szerződés alapján 2018. évi ellentételezési keretösszeg 
megállapítására és a kapcsolódó forrás biztosítására 
 
Előadó: gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 pénzügyi bizottság elnöke 
 ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Szabó Imre osztályvezető 
 Borka Ildikó pályázati koordinációs ügyintéző 
Meghívott: Mádai Balázs ügyvezető, Vasmű u. 41. Irodaház Kft. , 2400 

Dunaújváros, Vasmű u. 41., dvgzrt@dvgzrt.hu 
 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság   2018.04.17. 
pénzügyi bizottság    2018.04.17. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2018.04.17. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Önkormányzata közfeladat-ellátási 
szerződést kötött a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel a Modern Városok Program, valamint a 
TOP forrásból megvalósuló projektek lebonyolítása érdekében. A szolgáltató éves 
munkaterve alapján szükséges a 2018. évi ellentételezési keretösszegre forrást biztosítani, 
s a korábbi gyakorlat szerint a keretösszeg a szerződésben is rögzítendő. 
 

13. Javaslat a TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése című pályázat 
megvalósítási szakasz szakértői kommunikációs feladatainak elindítására 
 
Előadó:   a pénzügyi bizottság elnöke 

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

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

Meghívott:  Kiss András Péter Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 
ügyvezető 

 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság           2018.04.17 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2018.04.17 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2018.04.17 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság    2018.04.17 
 
A napirendi pont rövid tartalma:Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által a 
TOP-6.9.2-16 kódszámú „Helyi identitás és kohézió erősítése” című pályázat előkészítési 
szakasza lezajlott, a Megalapozó Tanulmány és kapcsolódó dokumentumok elkészültek. A 
projekt ütemezés szerinti előrehaladásához szükségessé vált a megvalósítási szakasz első 
lépcsőjének, a szakértői kommunikációs tevékenységek elindítása, melyek elvégzésére 
ajánlattételi felhívás szükséges. 
 

14. Javaslat az MVP keretében megvalósuló „A Radari sporttelep fejlesztése” című 
projekt Küzdősport csarnok kivitelezői szerződés 1.sz. módosítására 
 
Előadó:            az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi osztályvezető 
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  Sipos Réka általános ügyintéző 
Meghívott:  Mádai Balázs DVG Zrt. elnök-vezérigazgató 
 
Véleményező bizottságok: 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság       2018.04.17. 
 
 A napirendi pont rövid tartalma: A Modern Városok Program keretén belül megvalósuló 
“A Radari sporttelep fejlesztése” projekt Küzdősport csarnok kivitelezői szerződésének 
módosítása szükséges a műszaki tartalom megváltozása, valamint a rendkívüli időjárási 
viszonyokra tekintettel felfüggesztett munkavégzés maitt. A szerződésmódosítás csak a 
befejezési határidőt és a műszaki tartalmat érinti, pénzügyi vonatkozása nincs. 
 

15. Javaslat a DUNA-MUNKA-TOP projektben megvalósítandó informatikai eszközök 
beszerzése érdekében  árajánlatok bekérésére 
 
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    2018.04.17. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság    2018.04.17. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság    2018.04.17. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2018.04.17. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Á DUNA-MUNKA-TOP projekt által létrehozott 
Paktumiroda és Projektiroda működésének feltétele  informatikai eszközök biztosítása.  
Ezen informatikai eszközök beszerzéséhez árajánlatok bekérésére van szükség a 
legkedvezőbb ajánlatot nyújtó gazdasági szereplő kiválasztására.  
 

16. Javaslat árajánlatok bekérésére irodai bútorok és kiegészítő berendezések 
beszerzéshez a TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001 „DUNA-MUNKA-TOP” című pályázat 
keretében 
 
Előadó:  Szabó Imre osztályvezető 
Előkészítő:  Szabó Imre osztályvezető 
  Nagyidai Napsugár ügyintéző 
Meghívott:  - 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság    2018.04.17. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság    2018.04.17. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2018.04.17. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  Á TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001 „DUNA-MUNKA-
TOP” projektben vállaltaknak megfelelően a projektiroda berendezését szolgáló és a 
megvalósításban résztvevő szakemberek munkájához szükséges irodai bútorok és 
kiegészítő berendezések beszerzése érdekében árajánlatok bekérésére van szükség a 
legkedvezőbb ajánlatot nyújtó gazdasági szereplő kiválasztása céljából.  
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17. Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó 
szolgáltatási keretszerződés 1. sz. módosítása (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    2018.04.17. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság    2018.04.17. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság    2018.04.17. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2018.04.17. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Önkormányzata a DVG Zrt. útján látja 
el közfeladatait évente kötendő szolgáltatási keretszerződés alapján. A szerződésben 
meghatározott közkifolyók üzemeltetése (XVII.) feladatokra jóváhagyott előirányzat mértéke 
előreláthatólag nem elegendő a feladatok zökkenőmentes ellátására, mely a szerződés 1. 
számú módosítását indokolja. 
 

 18. Javaslat Dunaújváros területén, a Szórád Márton úton a Köztársaság úttól az Apáczai 
Csere János utcáig parkolók tervének elkészítésére 
  
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, turisztikai és környezetvédelmi bizottság    2018.04.17. 
pénzügyi bizottság    2018.04.17. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság    2018.04.17. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2018.04.17 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés Dunaújváros területén, a Szórád Márton 
úton a Köztársaság úttól az Apáczai csere János útig parkolók tervének elkészítésére tesz 
javaslatot. 
 

19. Javaslat  az Aquantis élményfürdő felújítás  kivitelezési munkái elvégzésére kötött 
Vállalkozási szerződés 1. számú módosítására 
 
Előadó:  városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
Előkészítő:  Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
  Szedresi Csaba ügyintéző 
Meghívott:  Mádai Balázs elnök -vezérigazgató, DVG Zrt. 
 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2018.04.17. 
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A napirendi pont rövid tartalma: Jelen előterjesztés az Aquantis élményfürdő felújítás  
kivitelezési munkái elvégzésére kötött Vállalkozási szerződés 1. számú módosítására tesz 
javaslatot. A szerződésmódosítás csak a műszaki ellenőr személyét érinti egyéb pontjai 
változatlanok maradnak. 
 

20. Javaslat a Dunaújváros MJV Önkormányzata vagyon- és felelősségbiztosítási 
szerződéssel kapcsolatosan önkormányzati alkusz kiválasztására, a 2018. október 01-
től szükséges vagyon- és felelősségbiztosítás megújítására 
 
Előadó:          a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke             
                       a pénzügyi bizottság elnöke 
                        az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
Előkészítő:      Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető  
             Engyel László ügyintéző 
Meghívott:      Punk György, Euros-Sales Kft. 
             Keszthelyi Erik ügyvezető, Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. 
 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság    2018.04.17. 
pénzügyi bizottság    2018.04.17. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2018.04.17. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  Dunaújváros MJV Önkormányzata és az Euros-Sales Kft. 
között alkuszi megbízási szerződés van érvényben. A Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. 
megküldte az Önkormányzat részére a bemutatkozó anyagát, referenciáit. Ennek okán 
szükséges dönteni az alkuszról, kivel kérje be az Önkormányzat a 2018. október 1-től 
kezdődő időszakra a vagyon- és felelősségbiztosítási ajánlatait. 
 

21. Javaslat a KNYKK Zrt. által működtetett 13-as jelű helyi buszjárat visszaállítására, a 
KNYKK Zrt. költségkimutatásának megismerésére 
 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

a pénzügyi bizottság elnöke 
   a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 
   az ügyrendi, igazgatás és jogi bizottság 
Előkészítő:  Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető  
   Engyel László ügyintéző 
Meghívott:              Tóth Kálmán képviselő 

Suralik Tamás forgalmi igazgató és Erős István FM személyszállítási      
üzletágvezető-helyettes, KNYKK Zrt. 

 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság    2018.04.17. 
pénzügyi bizottság    2018.04.17. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság    2018.04.17. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2018.04.17. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Tóth Kálmán képviselő úr képviselői indítványt nyújtott 
be annak érdekében, hogy a “13”-as jelű helyi autóbuszjárat visszaállítását Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata rendelje meg a KNYKK Zrt.-től. A képviselői indítvány 
eredményeként Dunaújváros MJV Közgyűlése a 30/2018. (I.25.) határozatával döntött arról, 
hogy a járatok visszaállításának költségkimutatását a közgyűlés 2018. árpilisi rendes 
ülésére kell előterjeszteni. 
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22. Javaslat a sportpályázatra érkezett alapítványi kérelmek elbírálására - 2018. évre  
 

( Az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra) 
 
Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
  a pénzügyi bizottság elnöke 

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  dr. Vántus Judit osztályvezető 
  Kemenczei Anett ügyintéző 
Meghívott:  - 
 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság      2018.04.17. 
pénzügyi bizottság    2018.04.17. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság    2018.04.17. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2018.04.17. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Polgármestere 1097/2017. (XII.15.) 
PM határozata alapján pályázatot hirdetett a sportszervezeteket, sportvállalkozások 
támogatására elkülönített összeg elnyerésére, illetve célirányos felhasználására. A 
pályázatokat 2018. február 28-ig kellett benyújtani a Vagyonkezelési Osztályra a 2018. évi 
támogatásokra vonatkozóan. A sportpályázatra alapítványi kérelmek is érkeztek, melyekről 
a 2011. évi Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 42.§ (4) pontja 
értelmében a közgyűlés dönt. 
 

23. Javaslat a dunaújvárosi 2976/36 és a 2976/38 helyrajzi számon nyilvántartott kivett 
beépítetlen megnevezésű ingatlanok hasznosítására (Somogyvári Ákos 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:              Somogyvári Ákos 
 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság   2018.04.17. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2018.04.17. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Somogyvári Ákos ajánlatot nyújtott be a dunaújvárosi 
2976/36 és 2976/38 hrsz.-ú ingatlanok megvásárlására. 
 

24. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat között fennálló haszonkölcsön szerződés 3. számú módosítására 
 
Előadó:   a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

Előkészítő:   Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
Dr. Fodor-Rácz Szilvia ügyintéző 
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Meghívott::  Bondor Lajos régióvezető, Magyar Máltai Szeretetszolgálat és Pataki 
Gergely régió ügyvezető, Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2890 Tata, 
Vasút u. 64. 

 
Véleményező bizottságok:  
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.04.17. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018.04.17. 
pénzügyi bizottság 2018.04.17. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat között haszonkölcsön szerződés jött létre, határozott 
időtartamra, 2015. május 01. napjától, 2016. április 30. napjáig a Dunaújváros, belterület 
730/2/A/25 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Lajos király krt. 10. szám 
földszintjén található, kivett üzlethelyiség megnevezésű 75 m2 nagyságú ingatlan 
vonatkozásában. A szerződés 2017. április 30. napjáig, majd ezt követően 2018. április 30. 
napjáig meghosszabításra került. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat kérte az ingatlan 
használati jogának további meghosszabbítását. 
 

25. Javaslat az Élményfürdő próbaüzemeltetését végző társaság kijelölésére  
 
Előadó:   a pénzügyi bizottság elnöke 

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: 
pénzügyi bizottság           2018.04.17. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2018.04.17. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2018.04.17. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A próbaüzem elvégzésére a DVG Zrt. nyújtott be 
ajánlatot 23.149.560,-Ft+Áfa/hó összegben. 
  

26. Javaslat a dunaújvárosi 87/4/A/41 és a 87/5/A/41 helyrajzi számon nyilvántartott, 
egyéb helyiség megnevezésű, természetben a Dunaújváros, Október 23. tér 8. és 9. 
szám alatt található ingatlanok hasznosítására (Regionális Térségfejlesztési Kft. 
kérelme) 
 
Előadó:   a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

Dr. Kaja Edit ügyintéző 
Meghívott:   - 
 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2018.04.17. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2018.04.17. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Regionális Térségfejlesztési Kft. ajánlatot nyújtott be a 
dunaújvárosi 87/4/A/41 és 87/5/A/41 hrsz. alatt található ingatlanok megvásárlása iránt. Az 
értékesítés Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat 
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gazdálkodásának rendjéről szóló, 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete 27. §-a alapján 
nyílt pályázat útján lehetséges. 
 

27. Javaslat a HISZEK Benned Sport Program keretein belül megvalósult Dunaújvárosi 
Egyetetm Diák Sportegyesület sportprogramjainak elszámolásának elfogadására 
 
Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 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:                                
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság         2018.04.17. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2018.04.17. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2018.04.17. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős 
Államtitkársági által kiírt HISZEK Benned Sport Program keretein belül, dunaújvárosi 
sportszervezetek által lebonyolított sportprogramok elszámolása beérkezett Dunaújváros 
MJV Önkormányzatához. (a megítélt és átutalt támogatás összege mindösszesen 
4.050.000,- Ft) Jelen előterjesztés a Dunaújvárosi Egyetem Diák Sportegyesület által 
megvalósított sportprogramok elszámolásának elfogadására szolgál. (Esélyegyenlőségi 
Sportnap, Sportnap Nyugdíjasoknak, sportnap Óvodásoknak) 
 

28. Javaslat a sportszervezetek pályázati úton történő támogatására – 2018. évre 
 

( Az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra) 
 
Előadó:  vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő:  dr. Vántus Judit osztályvezető 
  Kemenczei Anett ügyintéző 
Meghívott:  - 
 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2018.04.17. 
pénzügyi bizottság          2018.04.17.           
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság         2018.04.17. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2018.04.17. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Polgármestere 1097/2017. (XII.15.) 
PM határozata alapján pályázatot hirdetett a sportszervezeteket, sportvállalkozások 
támogatására elkülönített összeg elnyerésére, illetve célirányos felhasználására. A 
pályázatokat 2018. február 28-ig kellett benyújtani a Vagyonkezelési Osztályra a 2018. évi 
támogatásokra vonatkozóan. A sportpályázatra 54 pályázat érkezett (ebből 6 alapítvány) 
összesen 213.999.450,- Ft összegben. Az alapítványi kérelmekről közgyűlés dönt majd, a 
többiről polgármesteri határozattal születik döntés. A pályázatok elbírálása a beadási 
határidő lejártát követő 30 napon belül történik.  
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29. Javaslat kártérítési igény elbírálására 
 
Előadó:   jogi és közgyűlési osztályvezető 
Előkészítő:   dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető 

dr. Horváth Petra ügyintéző 
Meghívott:   Dr. Vékás Zoltán károsult 
 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2018.04.17. 
pénzügyi bizottság           2018.04.17. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: 2018. március 10-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. 
  

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

dr. Horváth Petra ügyintéző 
Meghívott:  Virág Dezső károsult 
 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2018.04.17. 
pénzügyi bizottság           2018.04.17. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: 2018. március 13-én a Dunaújváros, Venyimi úton a 
károsult kátyúba hajtott. Az autó több helyen megsérült. A károsult vagyoni kártérítési 
igénnyel lépett fel DMJV Önkormányzatával szemben.  
 

31. 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 sportbizottság       2018.04.17. 
pénzügyi bizottság           2018.04.17. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2018.04.17. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2018.04.17. 
 
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. 
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32. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Városüzemeltetési, 
Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottságában történő személycserére 

 
Előadó:               Cserna Gábor polgármester 
Előkészítő: Dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető                                       
                                    
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2018.04.17. 
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság   2018 04.17. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztésben Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Polgármestere a közgyűlés bizottságában történő személycserére tesz javaslatot. 
 
 
Dunaújváros, 2018. április 13. 
 
 
               Tóth Kálmán s.k. 
                                                                                             a bizottság elnöke 


