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Nyílt napirend: 

1.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a szociális 
rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló  35/2015. (XII. 
18.) önkormányzati rendelete módosítására 
Előadó:  Dr. Deák Mária osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Deák Mária osztályvezető  
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok:   
a szociális,  egészségügyi és lakásügyi bizottság    2018. 01. 16. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2018. 01. 17. 
a gazdasági és területfejlesztési bizottság    2018. 01. 17. 
a pénzügyi bizottság       2018. 01. 16. 
 A napirendi pont rövid tartalma: A rendeletmódosításra azért van szükség, mert egyrészt az 
általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény által használt új fogalmat be kell 
emelni a rendeletbe, másrészt mivel az önkormányzat 2018-ban két alkalommal tervezi, hogy az 
időskorúak részére támogatást nyújt, ezt is át kell vezetni a rendeleten. 
 
2.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott 
közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők 
jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 7/2013.(III.01.) önkormányzati rendelet 
módosítására 
Előadó: jegyző 
Előkészítő: Bojér Éva  osztályvezető 
 Cserpes Márta ügyintéző 
Meghívott: ---. 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2018.01. 16. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.01. 17. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018.01. 17. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltak alapján a közgyűlés 
rendeletben állapíthatja meg a köztisztviselőknek a tárgy évre vonatkozó illetménykiegészítés 
mértékét.  



 
3.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a helyi nemzetiségi 
önkormányzatok között fennálló együttműködési megállapodás  
2. módosítására 
Előadó:                    Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság elnöke 
 Pénzügyi Bizottság elnöke 
 Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság elnöke 
 Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság elnöke  
Előkészítő:              Bojér Éva személyügyi és működtetési osztályvezető 
                                 Balló Bernadett ügyintéző 
Meghívott:               Modrzejewska Ewa DMJV Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat elnöke  
 Hosszú János DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
 Mudra József DMJV Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat elnöke  
 Benkovics Nóra DMJV Szerb Nemzetiségi Önkormányzat elnöke  
 Miskolczi László DMJV Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese 
Véleményező bizottságok: 
Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága  2018.01.16. 
Pénzügyi Bizottság 2018.01.16. 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 2018.01.17.    
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2018.01.17.                               
A napirendi pont rövid tartalma:   
Dunaújváros MJV Önkormányzata a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal együttműködési 
megállapodást kötött 2015. február 2-án.  A polgármesteri hivatalban történt szervezeti változások, 
valamint a törvényi változások szükségessé tették a megállapodás néhány helyen történő 
módosítását. 
 
4.Javaslat a Dunaújvárosi Horvátok és Szerbek Egyesülete részére nyújtott támogatás 
elszámolásának elfogadására 
Előadó: jogi és közgyűlési osztályvezető 
Előkészítő: dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető 
 dr. Horváth Petra ügyintéző 
Meghívott: Miskolczi László, az egyesület elnöke 
Véleményező bizottságok: 
közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága                               2018. 01. 17. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság                                                 2018. 01. 18. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 188/2017. 
(III.16.) határozatában 500 000 Ft vissza nem térítendő támogatást ítélt meg a Dunaújvárosi 
Horvátok és Szerbek Egyesülete részére fennállása 40 éves jubileumi rendezvényének 
támogatására. Az egyesület elnöke megküldte elszámolását.  
 
5.Javaslat a József Attila Könyvtár részére az EFOP-4.1.8-16 pályázat előkészítésére 
fordított összeg visszapótlására nyújtott önkormányzati támogatás felhasználásáról készített 
elszámolás elfogadására 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető 
 Bokor Zsuzsanna, kulturális ügyintéző 
Meghívott: Tóth Éva, a JAK igazgatója 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság 2018.01.16. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.01.17. 
A napirendi pont rövid tartalma:  Az intézmény elszámolt a támogatással, amit a Pénzügyi és 
Költségvetési Osztály ellenőrzött és rendben talált. 
 
 
 
 



6.Javaslat az Intercisa Múzeum részére búvárrégészeti kutatásra nyújtott 10.000 E Ft 
támogatásról készített elszámolás elfogadására 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető 
 Bokor Zsuzsanna, kulturális ügyintéző 
Meghívott: Farkas Lajos, az Intercisa Múzeum igazgatója 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság 2018.01.16. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.01.17. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Közgyűlés a 96/2017.(II.16.) határozata értelmében 
10.000.000 Ft-tal megnövelte az Intercisa Múzeum 2017. évi előirányzatát búvárrégészeti 
kutatások érdekében. Júniusban 5 napos felderítést, júliusban szondázó ásatást végeztek a Szalki 
sziget mellett. A talált építmény gerendáinak kormeghatározása alapján az a 12. századra tehető, 
így összefüggésbe hozható a Szent Pantaleon kolostorral. Az intézmény elszámolt a 
támogatással, amit a Pénzügyi és Költségvetési Osztály ellenőrzött és rendben talált. 
 
7.Javaslat a Dunaújvárosi Szonáta Zeneművészeti Alapítvány részére újévi koncertre 
nyújtott  400 E Ft támogatásról készített elszámolás elfogadására 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető 
 Bokor Zsuzsanna, kulturális ügyintéző 
Meghívott: Moravecz Attila, a kuratórium elnöke 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság 2018.01.16. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.01.17. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújvárosi Szonáta Zeneművészeti Alapítvány a 2017. évi 
újévi koncertre 400 E Ft önkormányzati támogatást kapott.  Az alapítvány elszámolt a 
támogatással, amit a Pénzügyi és Költségvetési Osztály ellenőrzött és rendben talált. 
 
8.Javaslat a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros újszülött élesztő- és 
melegítőasztal megvásárlásáról szóló kérelmének támogatására 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke  
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:                   Dr. László Borbála osztályvezető 

Péter Kata ügyintéző 
Meghívott: Dr. Mészáros Lajos Főigazgató, Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet 

Dunaújváros  
Véleményező bizottságok: 
a szociális, egészségügyi és lakásügyi  bizottság                     2018. 01. 16. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság                                  2018. 01. 17. 
pénzügyi bizottság                                                                    2018. 01. 16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                           2018. 01. 17. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros 
megkereste DMJV Polgármesterét, hogy egy – a jótékonysági bálon befolyt összegből vásárolni 
tervezett – újszülött élesztő- és melegítőasztal eszköz beszerzéséhez hiányzó összegének erejéig 
(546.370,- Ft) az Önkormányzat járuljon hozzá az eszköz beszerzéséhez.  
 
9.Javaslat a Magyar Diáksport Szövetség Diákolimpia® rendezvénysorozata támogatására 
irányuló kérelmének elbírálására 
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 – osztályvezető 
Meghívott: Balogh Gábor – elnök 



Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2018. 01. 16. 
pénzügyi bizottság                                                                                  2018. 01. 16. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság                                                2018. 01. 17.  
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                          2018. 01. 17. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Magyar Diáksport Szövetség a Játékos Sportverseny 
Diákolimpia® Dunaújvárosban megrendezendő országos döntőjének támogatására irányuló 
kérelmet nyújtott be Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata felé. Az igényelt támogatási 
összeg 700.000,- forint. 
 
10.Javaslat a Széchenyi István Iskolafejlesztési Alapítvány részére nyújtott támogatás 
elszámolásának elfogadására 
Előadó: Humán Szolgáltatási Osztály vezetője 
Előkészítő: dr. László Borbála – osztályvezető 
 Péter Kata intézményigazgatási ügyintéző 
Meghívott: Szécsenfalvi Zsigmond– kuratóriumi elnök 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság 2018.01.16. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.01.17. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 210/2016. (IV. 21.) 
számú határozatával 150.000,- forint vissza nem térítendő támogatást ítélt meg a Széchenyi István 
Iskolafejlesztési Alapítvány részére. Az Alapítvány elnöke megküldte elszámolását a támogatásról. 
 
11.Javaslat a Kőrösi Diákalapítvány részére nyújtott támogatás elszámolásának 
elfogadására 
Előadó:  dr. László Borbála osztályvezető   
Előkészítő:  dr. László Borbála osztályvezető 
  Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző  
Meghívott:  Gróf Andrásné kuratórium elnöke 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2018. január 16. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. január 17. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 450/2017. 
(VI.15.)  határozatával 400.000,- forint vissza nem térítendő támogatást ítélt meg a Kőrösi 
Diákalapítvány részére interaktív táblarendszer beszerzésének és telepítésének támogatásra. A 
kuratórium elnöke megküldte elszámolását.  
 
12.Javaslat a Dunaújvárosi Bölcsődékért Alapítvány részére nyújtott támogatás 
elszámolásának elfogadására 
Előadó:  dr. László Borbála osztályvezető   
Előkészítő:  dr. László Borbála osztályvezető 
  Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző  
Meghívott:  Werner Erika kuratórium elnöke  
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2018. január 16. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. január 17. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 
449/2017. (VI.15.) határozatával 725.000,- forint vissza nem térítendő támogatást ítélt meg a 
Dunaújvárosi Bölcsődékért Alapítvány részére működési támogatásként. A kuratórium elnöke 
megküldte elszámolását.  
 
 
 
 
 
 



13.Javaslat a dunaújvárosi csónakház előtti úszóműves csónakkikötő ponton jóváhagyási 
tervdokumentációjának elkészítésére, és az engedélyeztetési eljárás lefolytatására  
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. 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2018.01.16 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.01.17 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2018.01.17 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018.01.17 
A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros MJV Önkormányzatának tulajdonát képező csónakház előtti stégek/úszóműveknek 
engedélyeztetése szükséges mert meg kell felelni a „Szemleszabályzat” (13/2001. (IV.10.) KöViM 
rendelet és módosításai) és BHMFE előírásainak.  
 
14.Javaslat a DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátásához szükséges 
konténerek és zsákok biztosítására vonatkozó keretszerződés megkötésére a DUNANETT 
Nonprofit Kft.-vel. 
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 
 Beéry Réka ügyintéző 
Meghívott: Ferencz Kornél DUNANETT Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató 
 Bencsik István DUNANETT Nonprofit Kft. igazgató 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2018.01.16. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.01.17. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2018.01.17. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018.01.17. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
DMJV Önkormányzata a DHHF Nonprofit Kft. útján látja el közfeladatait. A közfeladatok ellátásához 
DMJV Önkormányzatának konténereket és zsákokat kell biztosítani, ezért keretszerződést kell kötni a 
DUNANETT Nonprofit Kft.-vel. 
 
15.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátására vonatkozó ajánlatok bekérésére 
Előadó:  Városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
Előkészítő: Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
  Somfainé Petőfalvi Anita közbeszerzési ügyintéző 
  Rontó Mónika közbeszerzési ügyintéző 
Meghívott:    - 
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság     2018.01.17. 
Pénzügyi Bizottság        2018.01.16. 
Az Önkormányzat Bírálóbizottsága      2018.01.23. 
 A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által, 12 hónapra kötött határozott időtartamú – 
hivatalos közbeszerzési feladatok ellátására kötött – Megbízási Szerződés 2018. május 9-én lejár, 
így a fenti tárgyban ajánlatok bekérése szükséges 
 
 



16.Javaslat a TOP-6.6.2-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése 
projekt megvalósítására vonatkozó Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 2.sz. 
módosításának aláírására 
Előadó: Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető 
Előkészítő: Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető 
 Sipos Réka ügyintéző 
Meghívott: Mádai Balázs Vasmű u.41. Irodaház Kft. ügyvezető igazgató 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2018.01.16. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.01.17. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018.01.17. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Az előterjesztés a TOP-6.6.2-15-DU1-2016-00001 azonosító számon regisztrált “Szociális 
alapszolgáltatások infrastrukúrájának fejlesztése” projekt megvalósítására vonatkozó 
Konzorciumi Eggyüttműködési Megállapodás 2. sz. módosításának aláírására irányul. 
 
17.Javaslat a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás megvalósításával kapcsolatban 
a DVN Zrt.-vel megkötött megbízási szerződés módosítására 

Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke  
Előkészítő:  Szabó Imre osztályvezető 
 Hévizi Andrea településrendezési ügyintéző                   
Meghívott:   DVN Zrt. részéről ügyvezető igazgató, Sági Péter               
Véleményező bizottságok: 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2018.01.17. 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 2018.01.17. 
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 2018.01.16. 
Pénzügyi Bizottság 2018.01.16. 
A napirendi pont rövid tartalma: A dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás 
megvalósításával kapcsolatos döntések meghozatalára, a DVN Zrt.-vel megkötött megbízási 
szerződés módosítására, a polgármester felhatalmazása a szükséges dokumentumok aláírására 
 
18.Javaslat a dunaújvárosi 2976/40 hrsz. alatt nyilvántartott, kivett beépítetlen terület 
megnevezésű, 3146 m2 nagyságú ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázat bontására 
Előadó: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság   2018.01.17. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
DMJV Közgyűlése a 746/2017.(XI.16.) határozatában döntött dunaújvárosi 2976/40 hrsz. alatt 
nyilvántartott, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 3146 m2 nagyságú ingatlan pályázati úton 
történő értékesítéséről. A pályázati felhívást az előkészítő osztály megjelentette a Dunaújváros című 
hetilapban. A pályázat postára adásának határideje 2017. december 15. volt. 

 
19.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 949/2017. (XI.16.) PM határozata 
módosításának véleményezésére 
Előadó: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Dr. Kaja Edit ügyintéző 
Meghívott: -  
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság   2018.01.17. 



A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 949/2017. 
(XI.16.) PM határozatával döntött arról, hogy az önkormányzat tulajdonában álló, de a DVG Zrt. 
kezelésében lévő 730/36/A/44 hrsz.-ú, természetben Dunaújváros, Március 15. tér 1. szám alatt 
található 60 m² nagyságú helyiségét regionális bérleti díjért 7.560-Ft/m²/év+Áfa összegért bérbe adja 
Berze Renáta részére, azzal, hogy elvégzi az általa használni kívánt helyiségrész leválasztását, az 
áram bevezetését, a helyiség festését, melynek költségéből 30.000.-Ft-ot az önkormányzat a bérleti 
díjba beszámít.  Berze Renáta újabb kérelmet nyújtott be, miszerint szeretné, ha az önkormányzat a 
fent említett munkálatok  elvégzése miatt legalább két havi bérleti díjat elengedne.  
 
20.Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Daru-Team Kft. között 
létrejött céltámogatási szerződés 2. számú módosítására 
Előadó: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Dr. Kaja Edit ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság   2018.01.17. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2018.01.17. 
A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Önkormányzata és a Daru-Team Kft. között céltámogatási 
szerződés jött létre munkahelyteremtő beruházások Dunaújvárosban tárgyában. A Kft. kérte a 
szerződés módosítását, mivel a projekt a szerződésben szereplő időpontig nem tud megvalósulni.  
 
21.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Fejér Megyei 
Kormányhivatal között, a Dunaújváros Városháza tér 1. IX. em. 903. szám alatti helyiség 
vonatkozásában fennálló helyiségbérleti szerződés 2. számú 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 2018.01.17. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018.01.17. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Fejér 
Megyei Kormányhivatal között helyiségbétrleti szerződés áll fenn a IX. emeleten található 903. 
számú irodahelyiség vonatkozásában 2018. február 28-áig. A Kormányhivatal kezdeményezte a 
Dunaújvárosi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya számára 
változatlan feltételekkel, határozatlan időtartamra, 30 napos felmondási idővel a helyiségbérleti 
szerződés meghosszabbítását. A szerződés módosításáról a Közgyűlés dönt. 
 
22.Javaslat telekalakítási hozzájárulás megadására a kisapostagi 070/23 helyrajzi számú 
ingatlan vonatkozásban  
Előadó: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző 
Meghívott: Szabó Imre osztályvezető, Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság   2018.01.17. 
A napirendi pont rövid tartalma: Kisapostag Község Önkormányzata kerékpárutat épít. A beruházás 
érinti a kisapostagi 070/23 hrsz.-ú ingatlant, melyre DMJV Önkormányzata javára vízelvezetési 
szolgalmi jog van bejegyezve. Az önkormányzat kéri a telekalakításhoz való hozzájárulást.ű 
 
 
 
23.Javaslat az Állami Számvevőszék által végzett ellenőrzéshez kapcsolódó intézkedési terv 
módosítására (Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft.) 



Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző 
Meghívott: Markóth Béla osztályvezető, Városüzemeltetési és Beruházási Osztály 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.01.17. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018.01.17. 
A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Közgyűlésének 427/2017.(VI.15.) határozata mellékletét 
képező intézkedési terv módosítása szükséges, tekintettel arra, hogy az intézkedési tervben 
megjelölt határidőre (2017. március 31.) a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály nem készítette 
el a gördülő fejlesztési tervet.  
 
24.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 30/2017.(X.20.) önkormányzati 
rendelete alapján a dunaújvárosi sportolók jutalmazására 
Előadó: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit  Vagyonkezelési Osztály osztályvezető 
                                      Kemenczei Anett ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok:                                                              
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság  2018.01.16. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság                                                          2018.01.17. 
pénzügyi bizottság                                                                                            2018.01.16. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 30/2017. (X.20.) 
önkormányzati rendelete az önkormányzat sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól, 
kötelezettségeiről és támogatásáról tartalmazza a dunaújvárosi székhelyű 
sportszervezetek/sportolók jutalmazását. 
 
 
25.Javaslat a Dunaújvárosi Vízi Sport Club Motorcsónak szakosztály részére nyújtott 
1.270.000- Ft vissza nem térítendő támogatás – felhasználás elszámolásának 
megtárgyalására 
Előadó: vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Serfőző Anikó ügyintéző 
Meghívott: Varga Imre szakosztályvezető 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2018.01.16. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.01.17.  
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a 392/2017. (IV.25.) határozat alapján 1.270.000- 
Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott a szakosztály részére, a 2017. évi Formula-4 
kategóriában induló Tábori Áron felkészülési, versenyzési költségeire. Az elszámolás a támogatási 
összeg felhasználásáról megérkezett osztályunkra. 
 
26.Javaslat a Bástya Dunaújvárosi Sakk Sportegyesület részére nyújtott 400.000- Ft vissza 
nem térítendő támogatás (Pásti Zsombor, Pásti Áron, Pásti Anna Európai Uniós 
Sakkbajnokságon való részvétele)  – felhasználás elszámolásának megtárgyalására 
Előadó: vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Serfőző Anikó ügyintéző 
Meghívott: Klimkó Csaba elnök 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2018.01.16. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.01.17.  
A napirendi pont rövid tartalma:  



Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a 675/2017. (VIII.04.) határozat alapján 400.000- 
Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott az egyesület részére, Pásti Zsombor, Pásti Áron és 
Pásti Anna 2017. augusztus 18-27. között Csehországban megrendezésre kerülő Európai Uniós 
Sakkbajnokságon való részvételének költségeire. Az elszámolás a támogatási összeg 
felhasználásáról megérkezett osztályunkra. 
 
27.Javaslat a Bástya Dunaújvárosi Sakk Sportegyesület részére nyújtott 500.000- Ft vissza 
nem térítendő támogatás (Hegedűs Luca sakk világbajnokságon való részvételének 
támogatása)  – felhasználás elszámolásának megtárgyalására 
Előadó: vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Serfőző Anikó ügyintéző 
Meghívott: Klimkó Csaba elnök 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2018.01.16. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.01.17.  
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a 674/2017. (VIII.04.) határozat alapján 500.000- 
Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott az egyesület részére, Hegedűs Luca 2017. augusztus 
21-31. között Brazíliában megrendezésre kerülő Korosztályos Sakk Világbajnokságon való 
részvételének költségeire. Az elszámolás a támogatási összeg felhasználásáról megérkezett 
osztályunkra. 
 
28.Javaslat a Danubius Kulturális Sportegyesület részére nyújtott 1.000.000- Ft vissza nem 
térítendő támogatás – felhasználás elszámolásának megtárgyalására 
Előadó: vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Serfőző Anikó ügyintéző 
Meghívott: Varga Gabriella elnök 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2018.01.16. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.01.17.  
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a 392/2017. (IV.25.) határozat alapján 1.000.000- 
Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott az egyesület 2017. évi működésére, versenyeztetésre, 
edzőtáborra, sportfelszerelésre. Az elszámolás a támogatási összeg felhasználásáról megérkezett 
osztályunkra. 
 
29.Javaslat a Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület részére nyújtott 1.000.000- Ft vissza 
nem térítendő támogatás – felhasználás elszámolásának megtárgyalására 
Előadó: vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Serfőző Anikó ügyintéző 
Meghívott: Somfai Rezső elnök 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2018.01.16. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.01.17.  
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a 866/2017. (X.18.) határozat alapján 1.000.000- 
Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott az egyesület általi haltelepítésre. Az elszámolás a 
támogatási összeg felhasználásáról megérkezett osztályunkra. 
 
 
 
30.Javaslat a Sukothai Team Thai Box Egyesület részére nyújtott 3.500.000- Ft vissza nem 
térítendő támogatás – felhasználás elszámolásának megtárgyalására 
Előadó: vagyonkezelési osztályvezető 



Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Serfőző Anikó ügyintéző 
Meghívott: Rozman István elnök 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2018.01.16. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.01.17.  
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a 392//2017. (IV.25.), valamint az 535/2017. 
(VI.13.) határozat alapján mindösszesen 3.500.000- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott az 
egyesület által megrendezendő „Nemzetek Csatája 3.” nemzetközi K-1 és Profi Box Gála 
költségeihez. Az elszámolás a támogatási összeg felhasználásáról megérkezett osztályunkra. 
 
31.Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Dunaújváros MÁV állomás 
tüzivízellátásához  (Pécsi Mélyépítő Iroda Kft. kérelme) 
Előadó: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Dr. Fodor-Rácz Szilvia ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság   2018. 01. 17. 
A napirendi pont rövid tartalma: Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem kártalanítási összeg 
megfizetésével. A MÁV állomás tüzivízellátása az önkormányzati tulajdonú 722/18, 730/428 és 
730/350 hrsz-ú ingatlanok igénybevételével történne. (A kártalanítási összeg 114.700,-Ft + áfa) 
 
32.Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Dunaújváros, Aranyvölgyi út 479 hrsz. 
alatti ingatlan (térfigyelő kamera) villamos energia ellátásához (Pannon Inferior Kft. kérelme) 
Előadó: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Dr. Fodor-Rácz Szilvia ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság   2018. 01. 17. 
A napirendi pont rövid tartalma: Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem kártalanítási összeg 
megfizetése nélkül. A tervezett térfigyelő kamera villamos energia ellátása érinti az önkormányzati 
tulajdonú 477/3 hrsz.-ú ingatlant. 
 
33.Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Dunaújváros, Thököly Imre u. 1/C sz., 1060 
hrsz. alatti ingatlan villamos energia ellátásához (Pannon Inferior Kft. kérelme) 
Előadó: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Dr. Fodor-Rácz Szilvia ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság   2018. 01. 17. 
A napirendi pont rövid tartalma: Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem kártalanítási összeg 
megfizetésével. A tervezett villamos mű megvalósítása az önkormányzati tulajdonú, 1059 hrsz.-ú 
(Hunyadi utca) ingatlan igénybevételével történne. (A kártalanítási összeg 15.400,-Ft+áfa)  
 
34.Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Dunaújváros, Béke krt. 730/265 garázssor 
villamos energia ellátásához (Pannon Inferior Kft. kérelme) 
Előadó: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Dr. Fodor-Rácz Szilvia ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság   2018. 01. 17. 



A napirendi pont rövid tartalma: Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem kártalanítási összeg 
megfizetésével. A tervezett villamos mű megvalósítása az önkormányzati tulajdonú, 730/187 hrsz.-
ú ingatlan igénybevételével történne. (A kártalanítási összeg 155.100,-Ft+áfa)  
 
35.Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Dunaújváros, Kalamár u. 1. sz. alatti 
ingatlan villamos energia ellátásához (Pannon Inferior Kft. kérelme) 
Előadó: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Dr. Fodor-Rácz Szilvia ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság   2017. 11. 08. 
A napirendi pont rövid tartalma: Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem kártalanítási összeg 
megfizetésével. A tervezett villamos mű megvalósítása az önkormányzati tulajdonú, 519/12 hrsz.-ú 
(Kőris utca) ingatlan igénybevételével történne. (A kártalanítási összeg 9.900,-Ft+áfa)  
 
36.Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Dunaújváros, Radnóti u. 3. sz. alatti 
ingatlan villamos energia ellátásához (Pannon Inferior Kft. kérelme) 
Előadó: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Dr. Fodor-Rácz Szilvia ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság   2018. 01. 17. 
A napirendi pont rövid tartalma: Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem kártalanítási összeg 
megfizetésével. A tervezett villamos mű megvalósítása az önkormányzati tulajdonú, 519/12 hrsz.-ú 
(Kőris utca) ingatlan igénybevételével történne. (A kártalanítási összeg 56.100,-Ft+áfa)  
 
37.Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Dunaújváros, Vasmű út közvilágítási 
kábelcseréhez a Kohász u. és SPAR között (Pannon Inferior Kft. kérelme) 
Előadó: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Dr. Fodor-Rácz Szilvia ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság   2018. 01. 17. 
A napirendi pont rövid tartalma: Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem, kártalanítási összeg 
megfizetése nélkül. A tervezett közvilágítási kábelcsere az önkormányzati tulajdonú 179/3                   
hrsz-ú ingatlant érinti. 
 
38.Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Dunaújváros, Kohász u. - Dunasor 
közvilágítási kábelcseréhez (Pannon Inferior Kft. kérelme) 
Előadó: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Dr. Fodor-Rácz Szilvia ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság   2018. 01. 17. 
A napirendi pont rövid tartalma: Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem, kártalanítási összeg 
megfizetése nélkül. A tervezett közvilágítási kábelcsere az önkormányzati tulajdonú 201, 200/3, 
199/2, 202/1, 204, 205, 206, 2011 és 223 hrsz-ú ingatlanokat érinti. 
 
 
39. Egyebek 
 
Dunaújváros, 2018. január 12. 
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