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M E G H Í V Ó 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottsága 
2018. október 16-án (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 Közgyűlésének a személytaxi-szolgáltatás 
legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 
önkormányzati rendelet újraalkotására 

 
Előadó:  a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke. 

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető 

  Pásti Norbert ügyintéző 
Meghívott:  - 
 
Véleményező bizottságok: 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság    2018.10.16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2018.10.16. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:Az eddig hatályos 2005-ben alkotott rendeletünkkel 
kapcsolatban a Sárga Taxi Trade 2015 Kft. kéréssel fordult önkormányzatunk felé, mely 
szerint a másik nagy taxis társasággal (Dunaújvárosi UNIÓ Taxi Szövetkezet) egyeztetve  
kérte a rendelet egyes rendelkezéseinek megváltoztatását. A jogszabályt újraalkottuk, hogy 
az maradéktalanul megfeleljen a mai jogalkotási követelményeknek.  
 

2. 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       2018.10.16. 
az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság     2018.10.16. 
az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2018.10.16. 
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A napirendi pont rövid tartalma:  
A településképi rendelet elfogadása után történt rendezési terv módosítás átvezetése során 
kisebb elírások és hibás rajzi elemek kerültek fel. A módosítás ezen elírások kiigazításáról 
szól. 
 

3. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére víziturisztikai célú információs 
eszközök elhelyezése tárgyában  
 
Előadó:           a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztika bizottság elnöke                                  
                       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
Előkészítő:     Dr. Molnár Attila - aljegyző  
Meghívott:               Pető Zsolt- Dunaferr SE Kajak-Kenu és  
                                 Sárkányhajó Szakosztály  elnöke 
 
Véleményező bizottságok: 
Városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztika bizottság                               2018.10.16. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                       2018.10.16. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaferr Sportegyesület Kajak-Kenu és Sárkányhajó 
Szakosztályának Elnöke Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteréhez fordult abból a 
célból, hogy háromoldalú együttműködési megállapodás jöjjön létre víziturisztikai célú 
információs táblák elhelyezése tárgyában az Önkormányzat, a Magyar Kajak-Kenu 
Szövetség, továbbá a BJMOKK Sportüzemeltetési Nkft. között.  
  

4. Javaslat „Vállalkozási keretszerződés Dunaújváros közigazgatási területén található 
parkokban, erdős-fás területeken, az övárkokban és a helyközi buszjáratok 
megállóiban szemétszedés, takarítás folyamatos elvégzésére” tárgyú közbeszerzési 
eljárás ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok elfogadására, az eljárás 
megindítására  
 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

Előkészítő:  Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
  Somfainé Petőfalvi Anita közbeszerzési ügyintéző 
  Rontó Mónika közbeszerzési ügyintéző 
Meghívott:  - 
 
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság       2018.10.16. 
Pénzügyi Bizottság           2018.10.16. 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság       2018.10.16. 
Városüzemeltetési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság    2018.10.16. 
Az Önkormányzat Bírálóbizottsága        2018.10.16. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén 
belül a buszmegállók, parkok, erdős területek és övárkok takarításának folyamatos 
biztosítására közbeszerzési eljárás lefolytatását követően van lehetőség szerződést kötni. 
Jelen előterjesztés a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és közbeszerzési 
dokumentumainak véleményezésére, közbeszerzési eljárás megindítására irányul. 
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  5. Javaslat az önkormányzati többségi tulajdonban lévő gazdasági társaságoktól az „in-
house” jogalap megállapításához szükséges dokumentum bekérésére 
 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
   a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Előkészítő:  Dr. Sürü Renáta Dunaújváros MJV Jegyzője 
  Somfainé Petőfalvi Anita közbeszerzési ügyintéző 
  Rontó Mónika közbeszerzési ügyintéző 
Meghívott:  - 
 
Véleményező bizottságok: 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság       2018.10.16. 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság      2018.10.16. 
 
 A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Önkormányzatának többségi 
tulajdonában álló gazdasági társaságoktól szükséges igazolás bekérése, hogy a 
közbeszerzési törvényben nevesített házon belüli beszerzésekre vonatkozó kivételi kör 
jogalapja megállapítható legyen.  
 

6. Javaslat a Magyar Építészeti Múzeum részére önkormányzati hozzájárulás 
megadására 
 
Előadó:  a Gazdasági és területfejlesztési bizottság elnök 
  az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:   Szabó Imre – osztályvezető 
                       Kárgli Rita - településrendezési ügyintéző 
Meghívott:   
 
Véleményező bizottságok: 
a Gazdasági és területfejlesztési bizottság      2018.10.16. 
az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2018.10.16. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Önkormányzata 2007-ben kiadta a 
Magyar Építész Múzeum, a Hild-Ybl Alapítvány és a Kistérségi Szinergia Közalapítvány 
támogatásával Dunaújvárosi építészeti kalauz 1950-1960 című kötetet. 
A szerzők a Magyar Építészeti Múzeum munkatársai voltak. A Magyar Építészeti Múzeum a 
szerzőkkel együtt szeretnék újra kiadni ezt a kiadványt új, átdolgozott, javított és bővített 
változatban, amihez az Önkormányzat támogatását kérik. 
 

7. Javaslat a Gagarin tér 7-11 Társasház árkádjának felújítására nyújtott támogatási 
szerződés módosítására 
 
Előadó:  a Gazdasági és területfejlesztési bizottság elnök 
  a Pénzügyi bizottság elnöke 
  az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:   Szabó Imre – osztályvezető 
                       Kárgli Rita - településrendezési ügyintéző 
Meghívott:   Sztankovics András közös képviselő 
  2400 Dunaújváros Duna sor 11. 3/3. 
 
Véleményező bizottságok: 
a Gazdasági és területfejlesztési bizottság      2018.10.16. 
a Pénzügyi bizottság         2018.10.16. 
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az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2018.10.16. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Közgyűlése a 737/2017. (XI.16.) 
határozatával döntött a Gagarin tér 7-11 Társasház árkádfelújításának támogatásáról. A 
felújítás során nem várt kiadások merültek fel, ez ért a Társasház képviselője kérte a 
támogatási szerződés 8. pontja szerint kérte, hogy módosuljon a támogatás összege. 
 

8. Javaslat a TOP-6.1.5-16 Gazdaságfejlesztést és a munakerő mobilitás ösztönzését 
szolgáló közlekedésfejlesztés című pályázaton való részvételre és  konzorciumi 
megállapodás aláírására 
 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
Előkészítő:  Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető 
  Sipos Réka ügyintéző 
Meghívott:  Mádai Balázs ügyvezető -Vasmű u.41. Irodaház Kft. 
  Szilvai József Attila vezérigazgató -Magyar Közút Nonprofit Zrt.  
  
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság    2018.10.16. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság    2018.10.16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2018.10.16. 
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság    2018.10.16. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata az ITP 
alapján részt kíván venni a TOP-6.1.5-16 “Gazdaságfejlesztést és a munakerő mobilitás 
ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” címmel megjelent pályázati felhíváson a 
“Ruhagyári út és a Rév út közlekedésfejlesztése”, valamint a “Nyugati gazdasági terület 
közlekedésfejlesztése” projekteken. Az előterjesztés tárgya a pályázatok benyújtása és a 
konzorciumi megállapodások megkötése.   
 

9. Javaslat az MVP keretében az “Új városi fürdő- és vízisport centrum 
megvalósításának ingatlanfejlesztési és beruházási koncepciója” - Fabó Éva Éva 
Sportuszoda projekthez szükséges tervezői művezetés biztosítására 

 
( Az előterjesztést az ülésen kapják meg a tagok!) 

 
Előadó:   a pénzügyi bizottság elnöke 

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

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

Meghívott:    Tóth Imre ügyvezető  - Central Studio Tervező és Pénzügyi Kft. 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság           2018.10.16. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2018.10.16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2018.10.16. 
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság    2018.10.16. 
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A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a MVP “Új városi fürdő- és vízisport 
centrum megvalósításának ingatlanfejlesztési és beruházási koncepciója” - Fabó Éva 
Sportuszoda kivitelezéséhez kapcsolódó tervezői művezetési feladatok ellátására 
vonatkozó megbízási szerződésre irányul.   
 

10. Javaslat a TOP-6.4.1-16 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés, kerékpárút hálózat 
fejlesztése című pályázaton való részvételre 
 
Előadó:   a pénzügyi bizottság elnöke 

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

Előkészítő:   Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető 
Rauth Tekla pályázati koordinációs ügyintéző 

Meghívott:  
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság           2018.10.16. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2018.10.16.  
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2018.10.16. 
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság    2018.10.16. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részt 
kíván venni a TOP-6.4.1-16 “Fenntartható városi közlekedésfejlesztés, kerékpárút hálózat 
fejlesztése” pályázaton.  
 

11. Javaslat a TOP-6.4.1-16 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés, Kandó Kálmán tér 
közlekedésbiztonsági fejlesztése című pályázaton való részvételre és konzorciumi 
megállapodás aláírására 
 
Előadó:   a pénzügyi bizottság elnöke 

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

Előkészítő:   Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető 
Rauth Tekla pályázati koordinációs ügyintéző 

Meghívott:  
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság           2018.10.16. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2018.10.16.  
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2018.10.16. 
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság    2018.10.16. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részt 
kíván venni a TOP-6.4.1-16 “Fenntartható városi közlekedésfejlesztés, Kandó Kálmán tér 
közlekedésbiztonsági fejlesztése” pályázaton. A pályázaton való részvételre, a támogatási 
kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.  
 

12. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 84/2017. (II.16.) határozat 
módosítására a TOP-6.1.4-16 „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés” című projekt vonatkozásában 
 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
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  a pénzügyi bizottság elnöke 
  a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
Előkészítő:  Szabó Imre, főépítészeti, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
  Fetth Dóra Timea ügyintéző 
Meghívott::  Mádai Balázs ügyvezető igazgató 
  Vasmű u. 41. Irodaház Kft. 
  2400 Dunaújváros, Vasmű út 41. 
 
Véleményező bizottságok:  
gazdasági és területfejlesztési bizottság    2018.10.16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2018.10.16. 
pénzügyibizottság    2018.10.16. 
a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság    2018.10.16. 
 
A napirendipontrövidtartalma:DMJV Közgyűlese 2017. 10. 16-ándöntöttarról, hogy DMJV 
Önkormányzata részt vegyen a TOP-6.1.4-16 pályázaton illetve konzorciumi megállapodást 
írjon alá. A projektben két alprojekt került megnevezésre. Egyrészt „Látogatóközpont 
kialakítás a Mondbach kúria épületében”, másrészt „Múzeum az egykori malom épületében”. 
Mivel az Intercisa Múzeum helyére korábban szálloda kialakítását tervezték, amely tervek 
módosultak azóta, ezért a Múzeum jelenlegi helyén marad. A projekt teljes költségvetésének 
kihasználtsága érdekében a Múzeum áthelyezés helyébe a Baracsi úti Arborétum fejlesztése 
lép. 
 

13. Javaslat a TOP-6.1.4-16 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés  c. pályázaton való részvételre az ”Intercisa Múzeum fejlesztése” c. 
project vonatkozásában 
 
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:  Szabó Imre osztályvezető 
  Fetth Dóra Timea ügyintéző 
Meghívott:  
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság    2018.10.16. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság    2018.10.16. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság    2018.10.16. 
ügyrendi, igazgatásiésjogibizottság     2018.10.16.  
 
A napirendipontrövidtartalma:Dunaújváros MJV Önkormányzata az Integrált Területi 
Programja alapján részt kíván venni a TOP-6.1.4-16 „Társadalmi és környezeti szempontból 
fenntartható turizmusfejlesztés” címmel megjelent pályázati felhíváson. Jelen napirendi pont 
a pályázat keretében megvalósítandó “Intercisa Múzeum fejlesztése” c. projekttámogatási 
kérelmének benyújtására, továbbá a megvalósításhoz szükséges konzorcium iszerződés 
módosítására vonatkozik. 
 

14. Javaslat a TOP-6.1.4-16 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés c. pályázaton való indulásra és konzorciumi megállapodás 
aláírására Aquantis Turisztikai Információs Központ kialakítása céljából 
 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 



 7

  a pénzügyi bizottság elnöke 
  a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
Előkészítő:  Szabó Imre, főépítészeti, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
  Fetth Dóra Timea ügyintéző 
Meghívott::  Mádai Balázs ügyvezető igazgató 
  Vasmű u. 41. IrodaházKft. 
  2400 Dunaújváros, Vasműút 41. 
 
Véleményező bizottságok:  
gazdasági és területfejlesztési bizottság    2018.10.16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2018.10.16. 
pénzügyi bizottság    2018.10.16. 
a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság    2018.10.16. 
 
A napirendipontrövidtartalma:Javaslat a TOP-6.1.4-16 Társadalmi és környezeti 
szempontból fenntartható turizmusfejlesztés c. pályázaton való indulásra Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának megfelelően, valamint konzorciumi 
megállapodás kötésére a támogatási kérelem benyújtása érdekében Aquantis Turisztikai 
Információs Központ kialakításának szándékával. 
 

15. Javaslat a TOP-6.1.5-16 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését 
szolgáló közlekedésfejlesztés c. pályázaton való indulásra “A 62 819 jelű út 6-os út és 
M6-os út közötti szakaszának felújítása” c. projekt vonatkozásában  

 
( Az előterjesztést az ülésen kapják meg a tagok!) 

 
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:  Szabó Imre osztályvezető 
  Módné Pöstényi Mária ügyintéző 
Meghívott:  
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság    2018.10.16. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság      2018.10.16. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság    2018.10.16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2018.10.16.  
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Önkormányzata az Integrált Területi 
Programja alapján részt kíván venni  a TOP-6.1.5-16 „Gazdaságfejlesztést és a munkaerő 
mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedés fejlesztés” címmel megjelent pályázati 
felhíváson. Jelen napirendi pont  a pályázat keretében megvalósítandó „A 62 819 jelű út 6-
os út és M6-os út közötti szakaszának felújítása c. projekt támogatási kérelmének 
benyújtására  és a konzorciumi megállapodás megkötésére vonatkozik. 
 

16. Javaslat a TOP-6.1.1-16 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése című pályázaton való 
részvételre és konzorciumi megállapodás aláírására 
 
Előadó:   a pénzügyi bizottság elnöke 

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
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a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke 
Előkészítő:   Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető 

Vincze Márta ügyintéző 
Meghívott:  
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság           2018.10.16. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2018.10.16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2018.10.16. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság    2018.10.16. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata az ITP 
alapján részt kíván venni a TOP-6.1.1-16 “Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” címmel 
megjelent pályázati felhíváson. Az előterjesztés tárgya a pályázat benyújtása és a 
konzorciumi megállapodás megkötése. 
 

17. Javaslat a TOP-6.3.3-16 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések című 
pályázaton való részvételre és konzorciumi megállapodás aláírására 

 

Előadó:   a pénzügyi bizottság elnöke 

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke 

Előkészítő:   Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető 

Vincze Márta ügyintéző 

Meghívott:  
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság           2018.10.16. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2018.10.16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2018.10.16. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság    2018.10.16. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata az ITP 
alapján részt kíván venni a TOP-6.3.3-16 “Városi környezetvédelmi infrastruktúra-
fejlesztések” címmel megjelent pályázati felhíváson. Az előterjesztés tárgya a pályázat 
benyújtása és a konzorciumi megállapodás megkötése.  
 

18. Javaslat a Modern Városok Program keretében megvalósuló „Vidámpark és a 
vidámparki terület fejlesztése” című projekt részeként, a Vidámpark meglévő 
épületeinek felújítására kötött vállalkozási szerződés határidő módosítására  
 
Előadó:   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:   Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi osztályvezető 

Rauth Tekla pályázati koordinációs ügyintéző 
Meghívott:   Mádai Balázs DVG Zrt. elnök-vezérigazgató 
 
Véleményező bizottságok: 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság        2018.10.16. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Modern Városok Program keretében megvalósuló 
„Vidámpark és a vidámparki terület fejlesztése” című projekt kapcsán a tervezési program 
módosítása vált szükségessé, hogy a rendelkezésreálló forrásba beleférjen a megvalósítani 
kívánt műszaki tartalom. 
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19. Javaslat a DVG Zrt-vel a Dózsa Mozicentrum és környezetének fejlesztésére kötött 
vállalkozási szerződés módosítására  
 
Előadó:   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:   Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi osztályvezető 

Rauth Tekla pályázati koordinációs ügyintéző 
Meghívott:   Mádai Balázs DVG Zrt. elnök-vezérigazgató 
 
Véleményező bizottságok: 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság        2018.10.16. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Dózsa Mozicentrum energetikai fejlesztésére irányuló 
pályázat benyújtásra került. A pályázat elbírálása a jövőben várható. A támogatási 
szerződéssel rendelkező munkarészek kivitelezése elkezdhető, ezért a szerződés 
függesztő hatályát fel kell oldani. 
 

20. Javaslat a TOP projekt keretében megvalósuló „Baracsi úti Arborétum” elnevezésű 
beruházás előkészítésével kapcsolatos vállalkozási szerződés határidő módosítására  
 
Előadó:   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:   Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi osztályvezető 

Fetth Dóra Timea pályázati koordinációs ügyintéző 
Meghívott:   Mádai Balázs DVG Zrt. elnök-vezérigazgató 
 
Véleményező bizottságok: 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság       2018.10.16. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A TOP projekt keretében megvalósuló “Baracsi úti 
Arborétum” című projekt kapcsán a pályázati forrás, valamint a forráshoz igazított műszaki 
tartalmának pontosítása miatt az eredeti határidő nem tartható. A szerződésben foglalt 
határidő módosítása szükséges. 

 
 21. Javaslat az Intercisa Múzeum igazgatói beosztására kiírt pályázat elbírálására és a 

miniszteri vélemény megkérésére 
 

Előadók:   az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő:   dr. László Borbála humán szolgáltatási osztály vezetője 

Bokor Zsuzsanna kulturális ügyintéző 

Meghívott:   Farkas Lajos pályázó 
 

Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság       2018.10.16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2018.10.16. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: Az Intercisa Múzeum igazgatói állására kiírt pályázatra 
egy jelentkező volt, a jelenlegi igazgató Farkas Lajos. Csatoljuk a szakmai szakértő 
bizottság véleményét. A területi múzeum igazgatójának kinevezése előtt az emberi 
erőforrások minisztere véleményét ki kell kérni. A pályázó nyilvános tárgyalást kért. 

 
22. Javaslat a 0128/1-es helyrajzi számú közterület elnevezésére  

 

Előadó:   a polgármester 
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Előkészítő:   Dr. László Borbála a humán szolgáltatási osztály vezetője 

Bokor Zsuzsanna kulturális ügyintéző 

Meghívott:   - 
 

Véleményező bizottságok: 
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság    2018.10.16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2018.10.16. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: Egy magán személy címmegállapítási kérelmet nyújtott 
be a 0126/103 helyrajtú számú külterületi ingatlanára. A Főépítészi, Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály azt javasolta, hogy azt az önkormányzati utat nevezze el a 
közgyűlés, amelyről a nevezett ingatlan megközelíthető. Az Utcanév Munkacsoport a 
„Perem utca” elnevezést javasolta. 
 

23. Javaslat az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek 
Otthonai alapító okiratának és működési engedélyének 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 humán szolgáltatási osztályvezető 
 Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző 
Meghívott: Bölcskei Anna, az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi 

Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézményvezetője 
  
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság      2018.10.16. 
pénzügyi bizottság          2018.10.16. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2018.10.16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2018.10.16. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: AZ ESZI intézményvezetője kezdeményezte az ellátottak 
részére nyújtandó ellátások optimalizálása céljából, hogy a nappali ellátás szociális 
szolgáltatásban a jelenleg engedélyezett férőhelyszámon belül a demens férőhelyek száma 
7-ről 17-re növekedjen, a nem demens férőhelyek száma pedig 30-ról 20-ra csökkenjen, 
illetve, hogy a demens ellátás a Batsányi úti telephelyen kerüljön elhelyezésre. Így az 
intézmény szakmai létszámigénye plusz 1 fő terápiás munkatárs, amelynek bérköltsége a 
2019. évben a demens nappali ellátás normatívájából fedezhető, 2018. évben pedig 263 E 
Ft többletforrást igényel. 
 

24. Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény engedélyezett 
foglalkoztatotti létszámának emelésére 
 
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 a Humán Szolgáltatási Osztály osztályvezetője 
  Prajdáné Kustán Erzsébet ügyintéző 
Meghívott:  Varga Anna Éva a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros igazgatója 
 
Véleményező bizottságok: 
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szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság    2018.10.16. 
pénzügyi bizottság    2018.10.16. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság    2018.10.16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2018.10.16. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi 
Osztálya a 2018. évi ellenőrzése során megállapította, hogy a Napraforgó Bölcsőde és a 
Liszt Ferenc Kerti Bölcsőde dajka szakmai létszáma 0,5-0,5 fővel alacsonyabb a 
jogszabályban meghatározott létszámminimumnál, ezért a  Bölcsődék Igazgatósága 
Dunaújváros intézmény igazgatója kérelmet nyújtott be a két tagintézményben a két 4 órás 
dajka munkakör teljes munkaidőre történő emelésére 2019. január 1. napjától. Az álláshely 
bérköltsége a 2019. évben összesen 2.471.260.- Ft lenne. 
 

25. Javaslat a 4. számú felnőtt háziorvosi körzet folyamatos ellátása érdekében 
megbízási szerződés megkötésére 
 
Előadó:  a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Előkészítő:  Dr. László Borbála osztályvezető 

  Dr. Schleicher Judit jogi és egészségügyi ügyintéző 
Meghívott:  Dr. Perghe Sándor orvos 

  Dózsáné dr. Sasvári Ildikó népegészségügyi osztályvezető FMKH DJH  
  

Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság    2018.10.16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2018.10.16. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A 4. sz. felnőtt háziorvosi körzet ellátását 
Önkormányzatunk helyettesítéssel látja el 2018. június 1. napjától. A körzet folyamatos 
ellátásának biztosítása Önkormányzatunk kötelezettsége. Az előterjesztés a helyettesítést 
vállaló háziorvossal kötendő megbízási szerződésre irányul. 

 
26. Javaslat az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése 

szabálysértéssel kapcsolatos feladatokról szóló 178/2018. (X.2.) Korm. rendeletben 
meghatározott feladatok ellátásának beszerzésére 
 
Előadó:  a humán szolgáltatási osztály vezetője 

Előkészítő:  Dr. László Borbála osztályvezető 
  Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző 
Meghívott:  - 
 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság      2018.10.16. 
pénzügyi bizottság          2018.10.16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2018.10.16. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2018.10.16. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  A Korm. rendelet 4. § (9) pontja alapján az ideiglenes 
tárolással összefüggő feladatok végrehajtása során az eljárásban részt vevő szervek az 
ideiglenes tárolásba vett ingóságok szállítására, tárolására, őrzésére, megsemmisítésére 
közreműködőt vehetnek igénybe. A feladatellátásra vonatkozó ajánlatok beérkeztek. Az 
önkormányzat közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzéseinek lebonyolításáról szóló 
szabályzata értelmében a beszerzési eljárás eredményéről és a beszerzési eljárás 
nyerteséről való döntés a polgármester hatáskörében tartozik a Gazdasági és 
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Területfejlesztési, a Pénzügyi, a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi, valamint az 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi bizottság véleményének kikérése mellett. 
 

27. Javaslat a dunaújvárosi 717 hrsz.-ú, Lőtér-Dunaújváros megnevezésű ingatlan 
üzemeltetésére vonatkozó pályázati felhívás elfogadására  
 
Előadó:   a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

Előkészítő:   Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző 

Meghívott: 
 
Véleményező bizottságok:  
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2018.10.16. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2018.10.16. 
az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság      2018.10.16. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Javaslat a dunaújvárosi 717 hrsz.-ú, Lőtér-Dunaújváros 
megnevezésű ingatlan üzemeltetésére vonatkozó pályázati felhívás elfogadására  
 

28. Javaslat az Élményfürdő üzemeltetési többletköltségei finanszírozásával kapcsolatos 
állásfoglalás kialakítására 
 
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:  Rácskai József vezérigazgató, Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt. 
(4025 Debrecen, Simonffy u. 17-19. 

 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság           2018.10.16. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2018.10.16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2018.10.16. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Az Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt. tájékoztatta az 
önkormányzatot, hogy a Dunaújvárosi Úszóegyesületek Élményfürdő használata miatt az 
üzemeltetési költségek havonta 7.640.000,-Ft+Áfa összeggel növekednek és a külső 
medence használatra alkalmas állapotba hozó beruházási költsége 9.300.000,-Ft+Áfa. 
 

29. Javaslat a dunaújvárosi szennyvíztisztító telep DVCSH Kft. általi üzemeltetéséhez 
szükséges döntés meghozataláról 

 

Előadó:   a pénzügyi bizottság elnöke 

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 

Előkészítő:   Dr. Vántus Judit osztályvezető 

Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző 

Meghívott:  Lángi Gábor ügyvezető, Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. 
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Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság           2018.10.16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2018.10.16. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2018.10.16. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: A DSZSZ Kft. ellen felszámolási eljárás indult és a 
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal közérdekű üzemeltető kijelölése iránti 
eljárást indított. Jelen előterjesztés javasolja a szennyvíztisztító telep üzemeltetésével a 
DVCSH Kft.-t megbízni. 
 

30. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Zrt. között a Fabó 
Éva Sportuszoda üzemeltetésére vonatkozó szerződés megszüntetésére és az uszoda 
felújítása miatt szükségessé vált feladatok elvégzésének megrendelésére 

 
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       2018.10.16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2018.10.16. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 
DVG Zrt. között üzemeltetési szerződés áll fenn a Fabó Éva Sportuszoda üzemeltetésére 
vonatkozóan. Az uszoda felújítása miatt a DVG Zrt. kérte az üzemeltetési szerződés 
megszüntetését, továbbá kérte hogy a részére az üzemletetési díjat 2018 okóber, 
november és december hónapban továbbra is biztosítsa az önkormányzat az uszoda 
területén lévő ingóságok, anyagok, vegyszerek selejtezésére, elszállítására, a használható 
anyagok elszállítására, raktár bérlésére, stb. 
 

31. Javaslat a dunaújvárosi 113/2 helyrajzi számú, Dunaújváros, Kenyérgyári út 6. szám 
alatt található ingatlan DVG Zrt.-be történő apportálására 

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

 
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. Kaja Edit ügyintéző 

Meghívott:   Mádai Balázs a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1. 

 
Véleményező bizottságok:  
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2018.10.16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2018.10.16. 
pénzügyi bizottság           2018.10.16. 
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A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város önkormányzata 
tulajdonát képezi a dunaújvárosi 113/2 helyrajzi számú, Dunaújváros, Kenyérgyári út 6. 
szám alatt található (volt hajléktalan szálló) ingatlan. Dunaújváros MJV Önkormányzata a 
megjelölt ingatlant szeretné beapportálni a DVG Zrt.-be a telephelye további bővítése 
céljából. 
 

32. Javaslat a 389/2018. (VI.21.), közgyűlési határozat 3. pontjának módosítására, a 
Dunaújvárosi Utánpótlás Futball Klub részére megadott tulajdonosi hozzájárulás 
vonatkozásában 
 
Előadó: ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 
 gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 oktatási kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető  
 Serfőző Anikó gazdálkodási ügyintéző 
Meghívott:                 Fogas László a Dunaújvárosi Utánpótlás Futball Klub SE elnöke 
 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2018.10.16. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke           2018.10.16. 
oktatási kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke           2018.10.16. 
 
 A napirendi pont rövid tartalma: A címben megjelölt és a 430/2018. (VII.12.) közgyűlési 
határozat tárgya összekapcsolódik, ezért szükséges a hozzájárulás feltételeit módosítani. 
 

33. Javaslat a Kavics-Ker Kft. területbérleti szerződése által bérelt terület külön helyrajzi 
számon történő feltüntetésére (dunaújvárosi 372/19 hrsz. „q” alrészlete)  
 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető  
 Engyel László ügyintéző 
Meghívott: Juhász Péter és Szántó Ákos ügyvezetők, Kavics-Ker Kft. (2400 

Dunaújváros, Béke tér 3.) 
 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság   2018.10.16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2018.10.16. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Kavics-Ker Kft. kérelemmel fordult Dunaújváros MJV 
Önkormányzatához, mely szerint az általuk bérelt 16.910 m2 nagyságú területet új helyrajzi 
számon szeretnék feltüntetni.  
 

34. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 631/2015. (XI.19.) 
határozata hatályon kívül helyezésére és az Amitis Kft. ingatlanhasznosítási 
szándékával kapcsolatos döntés meghozatalára (dunaújvárosi 372/19 hrsz., Alsó-
Dunapart, 1.082 m2) 
 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető  
 Engyel László ügyintéző 
Meghívott:                 Kardos Gábor ügyvezető, Amitis Kft. 
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Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság    2018.10.16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2018.10.16. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Az Amitis Kft. kérelemmel kereste meg Dunaújváros MJV 
Önkormányzatát, mely szerint a dunaújvárosi 372/19 hrsz.-ú ingatlan 1.082 m2 nagyságú 
részét bérelni szeretnék a Kavics-Ker Kft. által bérelt terület mellett közvetlenül. 
 

35. Javaslat a Corner Trade Kft. részére történő útszolgalom megadására  
 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető  
 Engyel László ügyintéző 
Meghívott: Grábics Gábor ügyvezető, Corner Trade Kft. (2400 Dunaújváros, 

Dózsa György tér 2.) 
 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság   2018.10.16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2018.10.16. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Corner Trade Kft. kérelemmel fordult Dunaújváros 
MJV Önkormányzatához, mint a Vasmű út 41. Irodaház Kft. tulajdonosát azzal 
kapcsolatosan, hogy a dunaújvárosi 139/1 hrsz.-ú ingatlan udvar megnevezésű 
ingatlanrészre térítésmentes szolgalmi jogot biztosítson.  

 
36. Javaslat az Újvárosi Darts Club Sportegyesület támogatására 

 
Előadó:  vagyonkezelési osztályvezető 

Előkészítő:  dr. Vántus Judit osztályvezető 

  Kemenczei Anett ügyintéző 
Meghívott:  Körmendi Mihály elnök (2400 Dunaújváros, Dózsa György út 17. 4/1.) 
 

Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság         2018.10.16. 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság   2018.10.16. 
pénzügyi bizottság   2018.10.16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2018.10.16. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Az Újvárosi Darts Club Sportegyesület elnöke azzal a 
kérelemmel fordult Polgármester Úrhoz, hogy az egyesület működésének költségeihez 
300.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást biztosítson. 
 

37. Javaslat a dunaújvárosi 684 hrsz.-ú ingatlan használatára vonatkozó bérleti 
szerződés meghosszabbítására (a PRODOM Kft. kérelme)  
 
Előadó:   Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Előkészítő:   Dr. Vántus Judit osztályvezető 

Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző 
Meghívott:   - 
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Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2018.10.16. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2018.10.16. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A PRODOM Kft. 10 m2 nagyságú ingatlanrészt bérel az 
önkormányzat tulajdonát képező, dunaújvárosi 684 hrsz.-ú ingatlanból, mobil büfé 
üzemeltetése céljából. A szerződés 2018. december 31-én lejár. A bérlő kéri a jogviszony 
meghosszabbítást. 
 

38. Javaslat a 657/2018.(VII.12.) polgármesteri határozat 1. pontjának módosítására, a 
Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület támogatásáról 

 
Előadó:  vagyonkezelési osztályvezető 

Előkészítő:  dr. Vántus Judit osztályvezető 

  Kemenczei Anett ügyintéző 
Meghívott:  Somfai Rezső elnök (2400 Dunaújváros, Gagarin tér 13. fsz. 1.) 
 

Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság         2018.10.16. 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság   2018.10.16. 
pénzügyi bizottság   2018.10.16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2018.10.16. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület elnöke levélben 
fordult Polgármester Úrhoz, melyben a dunaújvárosi Felső-öböl vízterület használatával 
kapcsolatosan felmerült problémákat jelezte.  
 

 
Dunaújváros, 2018. október 12. 
 
               Tóth Kálmán s.k. 
                                                                                             a bizottság elnöke 


