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M E G H Í V Ó 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottsága 
2018. december 11-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 Közgyűlésének az 
elektronikusan teljesíthető adókötelezettségekről szóló 28/2016.(XI.18.) 
önkormányzati rendelete hatályon kívül helyzésére 
 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Szaniszlóné Szabó Ildikó osztályvezető 
Meghívott:  
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi  bizottság   2018.12.11. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság   2018.12.11. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2018.12.11. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A rendeleti szabályozás okafogyott, mivel az elektronikus 
ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. 
törvény (a továbbiakban:Eüsztv.) szabályozza az elektronikus ügyintézést. 
 

2. 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    2018.12.11. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2018.12.11. 
 



 2

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.  
 

3. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 37/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet 
módosítására 
 
Előadó:         az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
Előkészítő:   Dr. Molnár Attila - aljegyző  
Meghívott:    - 
 
Véleményező bizottságok: 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                     2018.12.11. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítását az idei évi gyakorlati alkalmazási tapasztalatok, jogszabály-változások, 
továbbá a kormányzati funkciószámok jövő évvel hatályba lépő módosulásai indokolják. Az 
említettekkel összhangban lévő SZMSZ módosítási tervezetet készítettünk elő. 
 

4. Javaslat Tóth Kálmán képviselő indítványának megtárgyalására 
 
Előadó:  Tóth Kálmán képviselő 
Előkészítő:  Dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető 
Meghívott:  - 
 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság:    2018.12.11. 
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság:    2018.12 11. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság    2018.12.11. 
pénzügyi bizottság    2018.12.11. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Tóth Kálmán képviselő úr képviselői indítványt nyújtott 
be annak érdekében, hogy a volt újtelepi általános iskolában található játszótéren ivókút 
létesüljön. 

 
5. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata részére 

a 2018. évi közfoglalkoztatás lebonyolítására nyújtott támogatási összegek 
felhasználásáról szóló elszámolás elfogadására 

 

Előadó:   a Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága elnöke 

a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság elnöke 

a Pénzügyi Bizottság elnöke 

az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke 

Előkészítő:   Bojér Éva személyügyi és működtetési osztályvezető 

Burkovics Otilia titkársági igazgatási ügyintéző 

Meghívott:  Hosszú János Dunaújváros MJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
elnöke  

 

Véleményező bizottságok: 
Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága     2018.12.04.  
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Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság       2018.12.05. 
Pénzügyi Bizottság           2018.12.04. 
Ügyrendi és Jogi Bizottság         2018.12.11. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Önkormányzata 2018. évre 7,2 M Ft összegű 
vissza nem térítendő és 4,8 M Ft összegű visszatérítendő támogatást nyújtott DMJV Roma 
Nemzetiségi Önkormányzata részére a közfoglalkoztatással összefüggő bér és járulék 
kiadásainak, valamint a közfoglalkoztatással kapcsolatban felmerülő önerő 
finanszírozására. DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata a támogatás felhasználásáról 
szóló elszámolást határidőre benyújtotta. 
 

6. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési 
Szabályzatának 1. számú módosítására 
 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

a bírálóbizottság elnöke 
Előkészítő:  Dr. Sürü Renáta jegyző  

Somfainé Petőfalvi Anita közbeszerzési ügyintéző 
Meghívott:  - 
 
Véleményező bizottságok: 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2018.12.11. 
Önkormányzat Bírálóbizottsága        2018.12.11. 
 
A napirendi pont rövid tartalma Dunaújváros MJV Önkormányzata közbeszerzési 
szabályzatának módosítása indokolt a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
változása miatt. 
 

7. 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 eredményének megállapítására  
 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

Előkészítő:  Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
  Somfainé Petőfalvi Anita közbeszerzési ügyintéző 
  Rontó Mónika közbeszerzési ügyintéző 
Meghívott:  - 
 
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság       2018.12.11. 
Pénzügyi Bizottság           2018.12.11. 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság       2018.12.11. 
Városüzemeltetési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság    2018.12.11. 
Az Önkormányzat Bírálóbizottsága        2018.12.11. 
 
 A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén 
belül a buszmegállók, parkok, erdős területek és övárkok takarításának folyamatos 
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biztosítására közbeszerzési eljárás lefolytatását követően van lehetőség szerződést kötni. 
Jelen előterjesztés a közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására irányul. 
 

8. Javaslat a TOP-6.4.1-16 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés, kerékpárút hálózat 
fejlesztése című pályázatra vonatkozó tervezési program elfogadására, kapcsolódó 
költségeinek biztosítására 

 

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           2018.12.11. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2018.12.11.  
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2018.12.11. 
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság    2018.12.11. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-
6.4.1-16 “Fenntartható városi közlekedésfejlesztés, kerékpárút hálózat fejlesztése” 
elnevezésű pályázatának végrehajtásához tervezési feladatok ellátása szükséges, melyet 
“in house” beszerzés keretében a DVG Zrt-vel kíván Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata megvalósítani. Az előterjesztés a tervezési program elfogadására és az 
ehhez kapcsolódó fedezet biztosítására irányul. 

 
  9. Javaslat műszaki üzemeltetési szerződés módosítására az Október 23. téren lévő 

játszótér és sportpálya vonatkozásában 
 
Előadó:        a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság elnöke 
   a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság elnöke 
   a Pénzügyi Bizottság elnöke 
   az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság elnöke  
Előkészítő:             Szabó Imre, Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető 
                      Nagyidai Napsugár településrendezési ügyintéző  
Meghívott:              Pataki Gergely regionális ügyvezető  
 
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság   2018.12.11. 
Városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság    2018.12.11. 
Pénzügyi bizottság   2018.12.11. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2018.12.11. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Magyar Máltai Szeretetszolgálat végzi az Október 23. 
téren lévő, a KDOP-3.1.1/D1-12-k-2012-0001 sz. „A Városháza és környezetének 
funkcióbővítő revitalizációja” c. pályázat keretében létrehozott játszótér és sportpálya 
üzemeltetését. A szerződés értelmében minden év utolsó negyedévében szükséges a 
következő évre vonatkozó üzemeltetési költség meghatározása, valamint ennek értelmében 
a szerződés felülvizsgálata. 
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10. Javaslat a Nemzeti Szabadidős-Egészség Programban nyert, Batsányi utca mögötti 
„C” típusú sportpark közvilágításának kiépítésére 

 
Előadó:  Szabó Imre osztályvezető 
Előkészítő:  Szabó Imre osztályvezető 
  Borka Ildikó pályázati koordinációs ügyintéző 
Meghívott:  Mádai Balázs DVG Zrt. - elnök-vezérigazgató 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság          2018.12.11. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2018.12.11. 
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság   2018.12.11. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság   2018.12.11. 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság      2018.12.11. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Önkormányzatunk a Nemzeti Szabadidős-Egészség 
Programban két „C” típusú sportparkot és egy futókört nyert, ebből 1 sportpark 2017-ben 
telepítésre került a Felső Duna-park Batsányi utca mögötti területén. E kültéri sportpark 
közvilágításának kiépítésével a DVG Zrt-t kívánjuk megbízni a megküldött árajánlatuk 
alapján. A forrás kiemelt előirányzat sorokon rendelkezésre áll. 
 

11. Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó 
szolgáltatási keretszerződés /2019. 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           2018.12.11. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2018.12.11. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság    2018.12.11. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2018.12.11. 
 
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.  
 

12. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város piacának területén galambtüskék 
kihelyezésére 

 

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 osztályvezető 

Somfai Tamás ügyintéző 

Meghívott:   Mádai Balázs DVG. Zrt.(email: dvgzrt@dvgzrt.hu) 
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Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság           2018.12.11. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2018.12.11. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság    2018.12.11. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2018.12.11. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV piacának területén az elszaporodott 
galambok miatt többször érkezett bejelentés. A galambok és ürülékük fokozott 
fertőzésveszélyt jelent az élelmiszerpiacon árusító eladókra és termékeire. Az előterjesztés 
a piac területén galambtüskék kihelyezésére tesz javaslatot bruttó 3.520.440Ft. összegben.  
 

13. Javaslat önkormányzati tulajdonú intézmények felújítási munkáira 
 
Előadó:   a pénzügyi bizottság elnöke 

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

Előkészítő:   Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető  
Mózes Tibor ügyintéző 

Meghívott:   Mádai Balázs -elnök vezérigazgató DVG Zrt. 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság           2018.12.11. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2018.12.11. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság    2018.12.11. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2018.12.11. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Jelen előterjesztés a Dunaújvárosi Óvoda, a Bölcsődék 
Igazgatósága intézményeinek sürgős felújítási munkáira, a Vasmű úti nyilvános illemhely 
pótmunkáira, valamint a Dózsa György Általános Iskola igazgatója által kért és az ÁNTSZ 
által elvárt felújítási munkáira tesz javaslatot a DVG Zrt. által megküldött költségvetések 
alapján. 
 

14. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 596/2018. (XI.15.) határozat 
módosítására a TOP-6.3.2-15-DU1-2016-00001 „Zöld Város Kialakítása” című projekt 
keretében megvalósuló Főtértől keletre eső területek rekonstrukciójának kivitelezése 
tárgyú projekt 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:   Markóth Béla osztályvezető 

Vincze Márta ügyintéző 

Meghívott: 
 

Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság           2018.12.11. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2018.12.11. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság    2018.12.11. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2018.12.11. 
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A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Közgyűlese 2018. 11. 15-én döntött arról, hogy a 
TOP-6.3.2-15-DU1-2016-00001 „Zöld Város Kialakítása” című projekt keretében 
megvalósuló Főtértől keletre eső területek rekonstrukciójának kivitelezése tárgyú projekt a 
pótmunkáinak elvégzésére, forrást biztosít. Jelen előterjesztés a szerződés nettó 
összegének 1 Ft-tal történő módosítására tesz javaslatot. 
 

15. Javaslat Dunaújváros, Építők u. 7/A. szám alatti ingatlan vízellátását biztosító 
közterületi vízvezeték tervezésére  
 

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 
Varga Géza ügyintéző  

Meghívott:   Mádai Balázs DVG Zrt. – elnök-vezérigazgató 
 

Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság           2018.12.11. 
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság    2018.12.11. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2018.12.11. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2018.12.11. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: Jelen előterjesztés Dunaújváros, Építők u. 7/A. szám 
alatti ingatlan vízellátását biztosító közterületi vízközmű tervezési megbízására tesz 
javaslatot.  
 

16. Javaslat Dunaújváros szennyvíztisztító telep sodorvonali vezeték rekonstrukciós 
tervének elkészítésére beérkezett árajánlatok értékelésére és a Vállalkozási 
szerződés aláírására 

 
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  
  Varga Géza ügyintéző 

Meghívott:  - 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság    2018.12.11. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság    2018.12.11. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság    2018.12.11 

ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2018.12.11. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Jelen előterjesztés a dunaújvárosi városi 
szennyvíztisztító telep sodorvonali vezeték rekonstrukciós tervének elkészítésére vonatkozó 
beérkezett árajánlatok értékelésére és a Vállalkozási szerződés aláírására tesz javaslatot. 
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17. Javaslat a TOP-6.3.2-15-DU1-2016-000 „Zöld Város Kialakítása” című projekt 

keretében megvalósuló Főtértől keletre eső terület rekonstrukciójának kivitelezése tárgyú 
szerződés 2.sz. módosítására 

 

Előadó:   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő:   Markóth Béla városüzemeltetési és Beruházási osztályvezető 

Vincze Márta pályázati koordinációs ügyintéző 

Meghívott:   - 
 

Véleményező bizottságok: 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság        2018.12.11. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: A TOP-6.3.2-15-DU1-2016-000 “Zöld Város kialakítása” 
című projekt Főtértől keletre eső terület rekonstrukciójának kivitelezési határideje 
2018,.12.31-ével lezárul. Az időközben felmerült problémák a határidő hosszabbítását 
eredményezi, ami a szerződés 2.sz. módosítását teszi indokolttá. Az előterjesztés a 
határidő hosszabbításának elfogadására irányul.  
 

18. Javaslat Dunaújváros, Radari Sporttelep villamos energia teljesítmény növelésére 
 
Előadó:  Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető 
Előkészítő:  Markóth Béla osztályvezető 
  Farkas Róbert ügyintéző 
Meghívott:  - 
 
Véleményező bizottságok: 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság    2018.12.11. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság    2018.12.11. 
pénzügyi bizottság    2018.12.11. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2018.12.11. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a Dunaújváros, Radari Sporttelep 
villamos energia teljesítményének megnövelésére tesz javaslatot. 
 

19. Javaslat DMJV Önkormányzata és a Dunaújvárosi Egyetem között tudományos, 
kulturális és közéleti együttműködésre 

 
Előadó: oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke                                                                             
                                gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke                                              
 pénzügyi bizottság elnöke                                 
   ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő: dr. László Borbála – a humán szolgáltatási osztály vezetője 

Meghívott: Kiss Ádám Sándor – kancellár 
  

Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság   2018.12.11. 
pénzügyi bizottság                                                                                   2018.12.11. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság                                                  2018.12.11.  
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                          2018.12.11. 
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A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújvárosi Egyetem Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzatát tudományos, kulturális és közéleti együttműködésre kéri fel, 
melyhez az önkormányzat anyagi hozzájárulását is kéri.  
 

20. Javaslat az Intercisa Múzeum igazgatójának megbízására 
 

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, az Intercisa Múzeum igazgatói állására kiírt pályázat 
nyertese 

 

Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság       2018.12.11. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2018.12.11. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: Az Intercisa Múzeum igazgatói állására kiírt pályázat 
nyertese a Közgyűlés 536/2018. (X.18.) határozata értelmében Farkas Lajos, a jelenlegi 
igazgató. A vezetői megbízáshoz az emberi erőforrások minisztere előzetes véleményét 
meg kellett kérni. A miniszter egyetértett Farkas Lajos megbízásával. A pályázó nyilvános 
tárgyalást kért. 
 

21. Javaslat a Szonáta Zeneművészeti Alapítvány 2018. évi működési támogatása 
felhasználási és elszámolási határidejének meghosszabbítására 

 

Előadó:   az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő:   Dr. László Borbála osztályvezető 

Bokor Zsuzsanna, kulturális ügyintéző 

Meghívott:   Moravecz Attila, Szonáta Zeneművészeti Alapítvány kuratóriumi elnök  
 

Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság       2018.12.11. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2018.12.11. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújvárosi Szonáta Zeneművészeti Alapítvánnyal a 
Közgyűlés a 728/2017. (XI.16.) határozata értelmében együttműködési megállapodást 
kötött, amelynek keretében az alapítvány ebben az évben 1.500 E Ft önkormányzati 
támogatásban részesült. Az összeg egy részét 2019. év elején szeretnék felhasználni, azért 
kérik a felhasználási és az elszámolási határidő meghosszabbítását. 

22. Javaslat a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. meglévő tagi 
kölcsönök rendezésére  

 

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:  Nyakacska Zsolt ügyvezető, DKKA Nonprofit Kft. 
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Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság    2018.12.11. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság    2018.12.11. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2018.12.11. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A DKKA Nonprofit Kft. a meglévő tagi kölcsöneinek 
visszafizetési határidejeit szükséges rendezni. 
 

23. Javaslat a Dunanett Nkft. - folyószámla-hitelkeret meghosszabbítása céljából – 
kezességvállalás megadására 
 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke   
Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
                                    Engyel László ügyintéző 
Meghívott:                 Ferencz Kornél ügyvezető, Dunanett Nkft. 
 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság                                                  2018.12.11. 
pénzügyi bizottság   2018.12.11. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2018.12.11. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunanett Nkft. azzal a kéréssel kereste meg 
Dunaújváros MJV Önkormányzatát, miszerint a folyószámla-hitelkeret biztosításához, kéri 
Dunaújváros MJV Önkormányzata kezességvállalását. 
 

24. Javaslat a dunaújvárosi Csónakházon tervezett fejlesztési munkálatok 
megkezdéséhez szükséges döntések meghozatalára 

 
Előadó: ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 

 gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

 oktatási kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

 pénzügyi bizottság elnöke 

Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető  
 Serfőző Anikó gazdálkodási ügyintéző 

Meghívott:  
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2018.12.11. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke          2018.12.11. 
oktatási kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke                2018.12.11. 
pénzügyi bizottság elnöke              2018.12.11. 
 A napirendi pont rövid tartalma: A munkálatok megindításához szükséges néhány 
döntést meghozni, a szerződéseket módosítani. 
 

25. Javaslat a Dunaújvárosi Utánpótlás Futball Klub Sportegyesülettel kötött támogatási 
szerződés módosítására 

Előadó: gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 pénzügyi bizottság elnöke 
 oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke 
 ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
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 Kemenczei Anett ügyintéző 
Meghívott: Fogas László DUFK SE elnök 
                                        
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2018.12.11. 
pénzügyi bizottság          2018.12.11. 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság      2018.12.11. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                                                     2018.12.11. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújvárosi Utánpótlás Futball Klub Sportegyesület 
azzal a kérelemmel fordult Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteréhez, hogy 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 430/2018. (VII.12.) határozata alapján az 
egyesülettel kötött támogatási szerződés 2.2.a. pontjában szereplő támogatott tevékenység 
meghatározásának módosítását kérje. 
 

26. Javaslat a dunaújvárosi 717 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, Lőtér-Dunaújváros 
megnevezésű ingatlan üzemeltetésére vonatkozó pályázat értékelésére 

 

Előadó:   a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

az oktatási kulturális ifjúsági és sport bizottság elnöke 

a pénzügyi bizottság elnöke 

Előkészítő:   Dr. Vántus Judit osztályvezető 

Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző 

Meghívott:   - 
 

Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2018.12.11. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2018.12.11. 
az oktatási kulturális ifjúsági és sport bizottság      2018.12.11. 
a pénzügyi bizottság         2018.12.11. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Közgyűlése az 551/2018.(X.18.) határozatában 
döntött dunaújvárosi 717 hrsz. alatt nyilvántartott, Lőtér-Dunaújváros megnevezésű ingatlan 
pályázati úton történő üzemeltetéséről. A pályázati felhívást az előkészítő osztály 
megjelentette a Dunaújváros című hetilapban. A pályázat postára adásának határideje 2018. 
november 30. volt. 
 

27. Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. és az Önkormányzat között fennálló 
egyes megbízási, vállalkozási, üzemeltetési és őrzési szerződések 
meghosszabbítására 

 

Előadó:   a pénzügyi bizottság elnöke 

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 

Előkészítő:   Dr. Vántus Judit osztályvezető 

Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző 

Meghívott:   Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt.  
 

Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság           2018.12.11. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2018.12.11. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2018.12.11. 
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A napirendi pont rövid tartalma: A DVG Zrt.-vel kötött egyes szerződések lejárati ideje 
2018. december 31., szükséges a szerződések meghosszabbítása. 
 

28. Javaslat az Élményfürdő-komplexum ingyenes használatát biztosító, 2019. évre 
vonatkozó támogatási szerződések, megállapodás elfogadására 

 

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           2018.12.11. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2018.12.11. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2018.12.11. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: Az Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt. és az 
Önkormányzat, valamint sportegyesületek és intézmények között fennálló, az Élményfürdő-
komplexum ingyenes használatát biztosító támogatási szerződések és megállapodás 2018. 
december 31. napján lejárnak. Jelen előterjesztés javaslatot tesz a 2019. évi támogatási 
összeg és tárgybani szerződések elfogadására. 
 

29. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Daru-Team Kft. között 
létrejött céltámogatási szerződésben meghatározott támogatási összeg egy részének 
vonatkozásában forrás biztosítására 

 

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:  
Véleményező bizottságok:  
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2018.12.11. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2018.12.11. 
pénzügyi bizottság           2018.12.11. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Önkormányzata és a Daru-Team Kft. között 
céltámogatási szerződés jött létre munkahelyteremtő beruházások Dunaújvárosban 
tárgyában. A projekt megvalósulása a szerződés záróidőpontjáig megvalósult, de a 
támogatás kifizetése a szerződésben szereplő időpontig nem tudott megvalósulni. A 
költségvetésbe a 2018. évben a céltámogatási szerződés finanszírozására betervezett 
összeg nem fedezi a céltámogatás teljes összegét, azért szükséges a költségvetésben 
forrást megjelölni a fennmaradó összeg tekintetében. 
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30. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 89/2015. (II.19.) KH 
módosítására 

 

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:  - 
 

Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2018.12.11. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2018.12.11. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: Tekintettel a DSZSZ Kft. jelenlegi anyagi helyzetére 
célszerű a költségek csökkentése végett, hogy a felügyelőbizottság tagjai díjazás nélkül 
lássák el feladatukat, ehhez szükséges DMJV Közgyűlése 89/2015. (II.19.) határozata 
módosítására. 
 

31. Javaslat Kiss Balázs támogatási kérelmével kapcsolatosan 
 

Előadó:  vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő:  dr. Vántus Judit osztályvezető 
  Kemenczei Anett ügyintéző 
Meghívott:  Kiss Balázs (bzkiss20@gmail.com) 
  Mátyás Gábor Dunaferr SE elnök (2400 Dújv., Eszperantó út 4.) 

Pető Zsolt Dunaferr SE kajak-kenu szakosztály elnök  (2400 Dújv., 
Eszperantó út 4.) 

 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság         2018.12.11. 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság   2018.12.11. 
pénzügyi bizottság   2018.12.11. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2018.12.11. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Kiss Balázs a Dunaferr SE kajak-kenu szakosztályának 
tagja,  azzal a kérelemmel fordult Polgármester Úrhoz, hogy karriere magasabb szintre 
jutásához, valamint a 2019. évi olimpiai kvóta megszerzéséhez Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata vissza nem térítendő támogatást biztosítson. 
 

32. Javaslat az önkormányzati tulajdonban álló, dunaújvárosi 42/31/D/17. hrsz.-ú, 
természetben a Szórád Márton út 32. szám pinceszintjén található „raktár” 
megnevezésű ingatlan hasznosítására 

 
Előadó:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Előkészítő:  Dr. Horinka Hajnalka ügyintéző 
Meghívott:  - 
 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság    2018.12.11. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2018.12.11. 
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A napirendi pont rövid tartalma: A PLAN-ET Production Kft kérelmet nyújtott be az 
önkormányzati tulajdonban álló, Dunaújváros belterület 42/31/D/17. helyrajzi szám alatt 
felvett  – természetben a Dunaújváros belterület, Szórád Márton út 32. szám pinceszintjén 
található területű „raktár” megnevezésű ingatlan bérlésére vonatkozóan.  

 
 
Dunaújváros, 2018. december 07. 
 
 
               Tóth Kálmán s.k. 
                                                                                             a bizottság elnöke 
 
 


