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M E G H Í V Ó  
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
 a  Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 

2018. február 7-én (szerda) 
15:00 órai kezdettel 

rendes nyílt  ülést tart, melyre meghívom 
 
 

Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 1. Földszinti díszteremben 
 
 
Javasolt napirendek: 
 
1.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési tervének 
elfogadására  
Előadó: Cserna Gábor polgármester  
Előkészítő: Dudás Pálné osztályvezető 
  Szekeres Réka pénzügyi vezető ügyintéző 
Meghívott: Bata János könyvvizsgáló  
  Haraszti Julianna KIÉT elnök 

Ságiné Schilling Judit szakszervezeti titkár 
A Polgármesteri hivatal osztályvezetői  

Véleményező bizottságok: 
Pénzügyi bizottság 2018. 02. 06. 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 02. 07. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
A 2018. évi költségvetést megalapozó számadatok véglegesítése alapján összeállításra került a 
költségvetési terv, melyet a T. Közgyűlés elé terjesztünk elfogadásra. 
 
2.Javaslat a rászoruló dunaújvárosi gyermekek 2018. évi szünidei étkeztetésének 
biztosítására 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
                       a pénzügyi bizottság elnöke 
                       a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
Előkészítő:    Dr. Deák Mária osztályvezető 
Meghívott:     - 
Véleményező bizottságok: 
Szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság           2018. 02. 06. 
Pénzügyi bizottság 2018. 02. 06. 
Gazdasági és területfejlesztése bizottság 2018. 02. 07. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                          2018. 02. 07. 
A napirendi pont rövid tartalma: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény rendelkezései szerint a települési önkormányzatok kötelesek gondoskodni 
a hátrányos helyzetű, illetve a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan 



hátrányos helyzetű gyermekek szünidei gyermekétkeztetésének megszervezéséről, amennyiben 
azt a szülő, vagy más törvényes képviselő kéri. A jogszabály lehetőséget biztosít arra, hogy az 
önkormányzat saját költségvetése terhére más rászoruló gyermekek számára is lehetővé tegye a 
szünidei gyermekétkeztetés igénybevételét. Az előterjesztés a szünidei étkeztetésbe bevonható 
gyermekek körére, az étkeztetés időtartamára és lebonyolítására tesz javaslatot.  
 
3.Javaslat a polgármester 2018. évi cafetéria-juttatási keretének elfogadására 
Előadó: a jegyző 
Előkészítő: Bojér Éva  osztályvezető 
 Cserpes Márta ügyintéző 
Meghívott: ---. 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2018.02.06. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.02.07. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018.02.07. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Évente szükséges a polgármester cafetéria-juttatási keretének megállapítása, valamint a juttatás 
igénybevételének szabályozása közgyűlés által. Pénzügyi fedezetét a 2018. évi költségvetési 
rendelet tervezete tartalmazza. 
 
4.Javaslat a volt Zöld Rendelő környékén lévő új parkolóhelyek kialakításáról szóló képviselői 
indítvány megtárgyalására 
Előadó: a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető 
Meghívott: Barta Endre önkormányzati képviselő 
Véleményező bizottságok: 
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2018. 02. 07. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 02. 07. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 02. 07. 
A napirendi pont rövid tartalma: Barta Endre képviselő úr képviselői indítványt nyújtott be annak 
érdekében, hogy a volt Zöld Rendelő környékén az önkormányzat új parkolóhelyeket alakítson ki. 
 
5.Javaslat a Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Tagintézménye 
diákjai nyelvi táborban való részvételének támogatására 

Előadó: oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
  pénzügyi bizottság elnöke 
  gazdasági bizottság elnöke 
  ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető 
  Péter Kata ügyintéző 
Meghívott:   Farkas Márta – a „Szilágyi” Alapítvány kuratóriumi elnöke  
Véleményező bizottságok: 
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság                                        2018. 02. 06. 
Pénzügyi Bizottság  2018. 02. 06. 
Gazdasági Bizottság  2018. 02. 07. 
Ügyrendi, igazgatási és Jogi Bizottság  2018. 02. 07. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A „Szilágyi” Alapítvány kuratóriumi elnöke kérelemmel fordult DMJV Polgármesteréhez az iskola  
tanulóinak horvát nyelvi táborban való részvételének finanszírozása érdekében. A táborba való 
jelentkezés határideje: 2018. március.  A kérelmezett összeg 400.000,- forint. 
 
6.Javaslat a Sámántánc Alapítvány részére Rockmaraton Fesztiválra nyújtott 7.000.000 Ft 
támogatásról készített elszámolás elfogadására 



Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető 
 Bokor Zsuzsanna, kulturális ügyintéző 
Meghívott: Varga Zoltán, a Sámántánc Alapítvány kuratóriumi elnöke 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság 2018.02.06. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.02.07. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 175/2017. 
(III.16.) határozattal döntött arról, hogy 7.000.000,- Ft támogatást nyújt a Sámántánc Alapítvány 
részére Rockmaraton fesztivál megrendezésére. 
 Az alapítvány elszámolt a támogatással, amit a Pénzügyi és Költségvetési Osztály ellenőrzött és  
számviteli és számszaki szempontból rendben talált. 
 
7.Javaslat a Dunaferr Art Dunaújváros Alapítvány részére chicagói kongresszuson való 
részvételre nyújtott 175.000,- Ft támogatásról készített elszámolás elfogadására 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető 
 Bokor Zsuzsanna, kulturális ügyintéző 
Meghívott: Várnai Gyula, a Dunaferr Art Dunaújváros Alapítvány kuratóriumi elnöke 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság 2018.02.06. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.02.07. 
A napirendi pont rövid tartalma: A 2017. évi Közművelődési pályázaton a Dunaferr Art 
Dunaújváros Alapítvány 175 E Ft támogatást nyert a város és Vasmű műpártolási gyakorlatának 
bemutatására a Chicagói  (ASEEES) kongresszuson, Nagy Annamária művészettörténész 
előadásában. 
Az alapítvány elszámolt a támogatással, amit a repülőjegyre fordítottak. Az elszámolást a Pénzügyi 
és Költségvetési Osztály ellenőrizte és számviteli és számszaki szempontból rendben találta. 
 
8.Javaslat az Intercisa Múzeum részére Római Nap a Kőtárban programra nyújtott 180.000,- 
Ft támogatásról készített elszámolás elfogadására 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság 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 2018.02.06. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.02.07. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az Intercisa Múzeum a 2017. évi Közművelődési pályázaton 
180 E Ft támogatást kapott „Római Nap a Kőtárban a Familia Gladiatoria Pannonica Egyesülettel” 
programra. Az intézmény elszámolt a támogatással, amit a Pénzügyi és Költségvetési Osztály 
ellenőrzött és  számviteli és számszaki szempontból rendben talált. 
 
9.Javaslat az Intercisa Múzeum részére Gombos István katalógusára nyújtott 500.000,- + 
700.000,- Ft támogatásról készített elszámolás elfogadására 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság 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 2018.02.06. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.02.07. 



A napirendi pont rövid tartalma: Az Intercisa Múzeum a 2017. évi Közművelődési pályázaton 
500 E Ft, majd a 885/2017. (X.19.) PM határozat értelmében 700 E Ft támogatást kapott Gombos 
István képzőművész kiállítási katalógusa megjelentetésére. Az intézmény elszámolt a 
támogatással, amit a Pénzügyi és Költségvetési Osztály ellenőrzött és  számviteli és számszaki 
szempontból rendben talált. 
 
10.Javaslat a Pentele Egyesület részére informatikai fejlesztésekre nyújtott 207.112,- Ft 
támogatásról készített elszámolás elfogadására 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető 
 Bokor Zsuzsanna, kulturális ügyintéző 
Meghívott: Szabó Tamás, a Pentele Egyesület elnöke 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság 2018.02.06. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.02.07. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a 947/2017. 
(XI.16.) PM határozatával döntött arról, hogy a Pentele Egyesület részére 207.112,-Ft támogatást 
nyújt informatikai fejlesztésekre. 
 Az egyesület elszámolt a támogatással, amit a Pénzügyi és Költségvetési Osztály ellenőrzött és  
számviteli és számszaki szempontból rendben talált. 
 
11.Javaslat a Pentele Egyesület (korábbi nevén PERI SE) részére hagyományőrző 
rendezvényekre nyújtott 1.000.000 E Ft támogatásról készített elszámolás elfogadására 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető 
 Bokor Zsuzsanna, kulturális ügyintéző 
Meghívott: Szabó Tamás, a Pentele Egyesület elnöke 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság 2018.02.06. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.02.07. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 187/2017. 
(III.16.) határozattal döntött arról, hogy 1.000.000,- Ft támogatást nyújt a Pentele Egyesület 
(korábbi nevén: PERI SE) részére pentelei nagyrendezvényekre. Az egyesület elszámolt a 
támogatással, amit a Pénzügyi és Költségvetési Osztály ellenőrzött és  számviteli és számszaki 
szempontból rendben talált. 
 
12.Javaslat a 15. számú felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi ellátása érdekében előzetes 
döntés meghozatalára 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
                       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
 a gazdasági és Területfejlesztési bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető 
 Dr. Schleicher Judit jogi és egészségügyi ügyintéző 
Meghívott: Mezeiné Kalász Henrietta körzeti ápoló  
 Dr. Majorosi Emese orvos 
 Dózsáné dr. Sasvári Ildikó FMKH DJH Népegészségügyi Osztály osztályvezető 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2018. 02. 06. 
pénzügyi bizottság 2018. 02. 06. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 02. 07. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 02. 07. 
A napirendi pont rövid tartalma: A jelenleg betöltetlen, helyettesítéssel ellátott 15. sz. felnőtt 
háziorvosi körzet ellátására Önkormányzatunk az Állami Egészségügyi Ellátó Központtal kötne 
megállapodást. A Központ a Praxis I. program keretében foglalkoztatja -szerződéskötés esetén- a 



körzet ellátására jelentkezett orvost és gondoskodik a képzésről a háziorvosi szakvizsga 
megszerzéséig. Az előterjesztés a szerződés tervezet jóváhagyására és a szerződéskötési 
szándék kifejezésére irányul. 
 
13.Javaslat az Esőemberek Szüleinek Dunaújvárosi Egyesülete részére nyújtott támogatás 
elszámolásának elfogadására 
Előadó:  dr. László Borbála osztályvezető   
Előkészítő:  dr. László Borbála osztályvezető 
  Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző  
Meghívott:  Böhm Attila egyesület elnöke 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2018. 02. 06. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 02. 07. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere az 543/2017. 
(VI.13.) PM határozatával 350.000,- forint vissza nem térítendő támogatást ítélt meg az 
Esőemberek Szüleinek Dunaújvárosi Egyesülete részére működési támogatásként. Az egyesület 
elnöke megküldte elszámolását.  
 
14.Javaslat a Dunaújvárosi Szonáta Zeneművészeti Alapítvány részére nyújtott támogatás 
elszámolásának elfogadására 
Előadó:  dr. László Borbála osztályvezető   
Előkészítő:  dr. László Borbála osztályvezető 
  Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző  
Meghívott:  Moravecz Attila kuratórium elnöke  
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2018. 02. 06. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 02. 07. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 450/2017. 
(VI.15.)  határozatával 300.000,- forint vissza nem térítendő támogatást ítélt meg a Dunaújvárosi 
Szonáta Zeneművészeti Alapítvány részére a „Zenélő Gólyák” Gólyatábor a Zeneiskolába című 
projekt támogatásra. A kuratórium elnöke megküldte elszámolását.  
 
15.Javaslat a „Mindannyian Mások Vagyunk” Egyesület részére nyújtott támogatás 
elszámolásának elfogadására 
Előadó:  dr. László Borbála osztályvezető   
Előkészítő:  dr. László Borbála osztályvezető 
  Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző  
Meghívott:  Kovács Pálné egyesület elnöke  
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2018. 02. 06. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 02. 07. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere az 550/2017. 
(VI.14) PM határozatával 300.000,- forint vissza nem térítendő támogatást ítélt meg a 
„Mindannyian Mások Vagyunk” Egyesület részére működési támogatásként. Az egyesület elnöke 
megküldte elszámolását. 
 
16.Javaslat beérkezett ajánlatok elbírálására a DUNA-MUNKA-TOP projektben 
megvalósítandó Állásbörze és Karriernap lebonyolítása érdekében  
Előadó: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
Előkészítő: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
 Módné Pöstényi Mária ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2018. 02.06. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 02.07. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2018. 02.07. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 02.07. 



A napirendi pont rövid tartalma:  
A kiírt határidőre beérkezett ajánlatok alapján javaslat a legkedvezőbb ajánlatot adó gazdasági 
szereplő kiválasztására Állásbörze és Karriernap szervezésére a DUNA-MUNKA-TOP projektben 
vállalt tevékenységként.  

 
17.Javaslat beérkezett árajánlatok elbírálására a DUNA-MUNKA-TOP projektben 
megvalósítandó rendezvények szervezése érdekében   
Előadó: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
Előkészítő: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
 Módné Pöstényi Mária ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2018. 02. 06. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 02. 07. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2018. 02. 07. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 02. 07. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Á DUNA-MUNKA-TOP projekt működése kapcsán létrejött Foglalkoztatási Fórum és 
Foglalkoztatási Paktum 2018. évi tavaszi ülése, az Irányító Csoport 2018. I. félévi ülései, valamint 
a munkacsoport értekezletek rendezvényszervezési feladatának ellátása érdekében az 
önkormányzat árajánlatokat kért be a legkedvezőbb ajánlatot nyújtó gazdasági szereplő 
kiválasztása céljából. Jelen előterjesztés javaslatot tartalmaz a beérkezett ajánlatok alapján a 
legkedvezőbb ajánlatot nyújtó gazdasági szereplő kiválasztására. 
 
18.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részére felelős 
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátására vonatkozó ajánlatok 
értékelésére, a nyertes kiválasztására, valamint a megbízási szerződés-tervezetének 
jóváhagyására 
Előadó:  Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
Előkészítő: Somfainé Petőfalvi Anita közbeszerzési ügyintéző 
  Rontó Mónika közbeszerzési ügyintéző 
Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2018.02.06. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.02.07. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018.02.07.  
önkormányzat bírálóbizottsága 2018.02.13. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által hivatalos közbeszerzési feladatok 
ellátására vonatkozó ajánlatok értékelése, nyertes kiválasztása, valamint a megbízási szerződés 
tervezetének véleményezése 
 
19.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátására vonatkozó ajánlatok értékelésére, a 
nyertes kiválasztására, valamint a megbízási szerződés-tervezetének jóváhagyására  
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

Előkészítő: Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
  Somfainé Petőfalvi Anita közbeszerzési ügyintéző 
  Rontó Mónika közbeszerzési ügyintéző 
Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság     2018.02.07. 
Pénzügyi Bizottság        2018.02.06. 



Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság     2018.02.07. 
Az Önkormányzat Bírálóbizottsága      2018.02.13. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által hivatalos közbeszerzési feladatok ellátására 
vonatkozó ajánlatok értékelése, nyertes kiválasztása, valamint a megbízási szerződés 
tervezetének véleményezése 
 
20.Javaslat „Dunaújváros közterületein rágcsálók, valamint fürkészdarázs elleni védekezési 
munkák ellátása” 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 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság      2018.02.07. 
Pénzügyi Bizottság         2018.02.06. 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság     2018.02.07. 
Városüzemeltetési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság   2018.02.07. 
Az Önkormányzat Bírálóbizottsága       2018.02.13. 
A napirendi pont rövid tartalma: “Dunaújváros közterületein rágcsálók, valamint fürkészdarázs 
elleni védekezési munkák ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása 
 
 
21.Javaslat Dunaújváros területén a Dózsa György út - Szórád Márton út – Táncsics M. út 
által határolt területre további parkolók megépítésére vonatkozó tervek elkészítésére 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
 a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője 
 Debreczeni Tamás vezető ügyintéző, Nyáradi Anna ügyintéző 
Meghívott: Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt.   
Véleményező bizottságok: 
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2018. 02. 07. 
pénzügyi bizottság   2018. 02. 06. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 02. 07. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 02. 07. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros területén a Dózsa György út – Szórád Márton út – 
Táncsics M. út által határol területre további parkolóhelyek megépítésére vonatkozó tervek 
elkészítésére beérkezett árajánlat ismertetése és megtárgyalása. 
 
22.Javaslat a logisztikai feladatok ellátására, a TOP programok keretében felújításra kerülő 
épületek vonatkozásában 
Előadó:  Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály osztályvezető 
Előkészítő:  Szedresi Csaba ügyintéző 
Meghívott:  DVG Zrt. - Gergő Edmond operatív igazgató  
Véleményező bizottságok: 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság       2018. 02. 07. 
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság,         2018. 02. 07. 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság  2018. 02. 07. 
Pénzügyi Bizottság             2018. 02. 06. 
 



A napirendi pont rövid tartalma: Jelen előterjesztés logisztikai feladatok ellátására tesz 
javaslatot a TOP  programok keretében felújításra kerülő épületek vonatkozásában 
 
23.Javaslat 2018. április-december hónapokra a közterületi hulladékgyűjtő edények és 
kosarak ürítésére vonatkozó vállalkozási keretszerződés 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 igazgató/osztályvezető 
                     Beéry Réka ügyintéző 
Meghívott:   Ferencz Kornél DUNANETT Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató 
                     Bencsik István  DUNANETT Nonprofit Kft. igazgató 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2018.02. 06. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.02. 07. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2018.02. 07. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018.02. 07. 
A napirendi pont rövid tartalma: 2018. 03. 31.-én lejár a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és a DUNANETT Nonprofit Kft. között megkötött közterületi hulladékgyűjtő 
edények ürítésére vonatkozó vállalkozási szerződés. A tevékenység folyamatossága miatt új 
vállalkozási keretszerződés megkötése szükséges. 
 
24.Javaslat a DUNANETT Nonprofit Kft. által végzett lomtalanítási tevékenységhez 
többletforrás biztosítására 
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 igazgató/osztályvezető 
                     Beéry Réka ügyintéző 
Meghívott:   Ferencz Kornél DUNANETT Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató 
                     Bencsik István  DUNANETT Nonprofit Kft. igazgató 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2018.02. 06. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.02. 07. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2018.02. 07. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018.02. 07. 
A napirendi pont rövid tartalma: A DUNANETT Nonprofit Kft., mint közszolgáltató végzi a 
lomtalanítást Dunaújváros közigazgatási területén. A 2018. évi lomtalanításhoz többletforrás 
biztosítását kéri a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatától. 
 
 
25.Javaslat a Zengő-Bongó Bölcsődében akadálymentes rámpa építésére 
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  
 Szedresi Csaba ügyintéző 
Meghívott: Mádai Balázs -elnök vezérigazgató DVG Zrt. 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2018.02. 06. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.02. 07 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2018.02. 07. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018.02. 07. 
 



A napirendi pont rövid tartalma: Jelen előterjesztés a Zengő – Bongó Bölcsődében 
akadálymentes rámpa kialakítására tesz javaslatot. 
 

 
26.Javaslat Dunaújváros közterületi fasorainak növényvédelmi munkáira  
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 osztályvezető 
 Szabó László ügyintéző 
Meghívott:  
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2018.02. 06. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018.02. 07. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.02. 07. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2018.02. 07. 
A napirendi pont rövid tartalma: A növényvédelmi munkákra beérkezett árajánlatok ismertetése, 
összehasonlítása és a nyertes ajánlat kiválasztása 
 
27.Javaslat a Dunaújvárosi sportszervezetekkel kötött kölcsönszerződés és 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 
 Kemenczei Anett ügyintéző 
Meghívott: Vígh György DPASE elnök 
 Mátyás Gábor Dunaferr SE elnök                                    
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság      2018.02.07. 
pénzügyi bizottság         2018.02.06. 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság     2018.02.06. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                                                     2018.02.07. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesülettel, 
valamint a Dunaferr Sportegyesülettel kötött kölcsönszerződés és támogatási szerződés 
visszafizetési határidejének módosítása. 
 
 
28.Javaslat a Dunaferr Sportegyesület úszó szakosztályának támogatására 

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 
 Kemenczei Anett ügyintéző 
Meghívott: Mátyás Gábor Dunaferr SE elnök (2400 Dunaújváros, Eszperantó út 4.) 
 Bene Vera szakosztályvezető (2400 Dunaújváros, Eszperantó út 4.)                              
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság      2018.02.07. 
pénzügyi bizottság         2018.02.06. 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság     2018.02.06. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                                                     2018.02.07. 



 
A napirendi pont rövid tartalma: A  Dunaferr Sportegyesület úszó szakosztályának vezetője  
azzal a kérelemmel fordult Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatához, hogy a 2018. 
február 28. és 2018. március 03. között Győrben megrendezésre kerülő Arany Üst Nemzetközi 
Úszóverseny költségeihez 2.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást biztosítson. 
 
 
29.Javaslat a Dunaújvárosi Triatlon Sportegyesület támogatására 

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 
 Kemenczei Anett ügyintéző 
Meghívott: Makai Gábor elnök (2400 Dunaújváros, Bercsényi utca 2. 1.em. 11.)                              
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság      2018.02.07. 
pénzügyi bizottság         2018.02.06. 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság     2018.02.06. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                                                     2018.02.07. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújvárosi Triatlon Sportegyesület elnöke azzal a 
kérelemmel fordult Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatához, hogy az egyesület által 
2018. július első vasárnapján megrendezésre kerülő Aquarius Triatlon fél- és negyedtávú triatlon 
verseny költségeihez 5.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást biztosítson. 

 
30.Javaslat a Dunaferr Repülőklub 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: Hlavács Attila klubvezető  
 (2401 Dunaújváros, Repülőtér Pf.:161.). 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2018.02.06. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.02.07.  
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 részére, 8.33 kHz-es rádiók 
beszerzésére, földi telepítésű rádióállomások cseréjére. Az elszámolás a támogatási összeg 
felhasználásáról megérkezett osztályunkra. 
 
 
31.Javaslat a Pentele Természetjáró Egyesület részére nyújtott 100.000- Ft vissza nem 
térítendő támogatás – felhasználás elszámolásának megtárgyalására 
Előadó: vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Serfőző Anikó ügyintéző 
Meghívott: Csontosné Kóbor Zsuzsanna elnök  
 (2400 Dunaújváros, Esze Tamás utca 5. 1./2). 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2018.02.06. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.02.07.  
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a 392/2017. (IV.25.) határozat alapján 100.000- Ft 
vissza nem térítendő támogatást nyújtott az egyesület 2017. évi működésére, az általa 



megrendezett teljesítménytúrákra. Az elszámolás a támogatási összeg felhasználásáról 
megérkezett osztályunkra. 
 
32.Javaslat a Magyar Motorcsónak Szövetség részére nyújtott 3.500.000- Ft vissza nem 
térítendő támogatás – felhasználás elszámolásának megtárgyalására 
Előadó: vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Mátyás Anna ügyintéző 
Meghívott: Dr. Sándor Péter elnök (2400 Dunaújváros, Építők útja 2.) 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2018.02.06. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.02.07. 
A napirendi pont rövid tartalma:  Dunaújváros MJV Polgármestere a 395/2017. (IV.25.) határozat 
alapján 3.500.000- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott a Magyar Motorcsónak Szövetség 
által Dunaújvárosban megrendezésre kerülő Jövő Bajnokai Gyermek- és Ifjúsági Világ- és Európa 
Bajnokság költségeihez. Az elszámolás a támogatási összeg felhasználásáról megérkezett 
osztályunkra. 
 
33.Javaslat a Pentele Modellező Sportegyesület részére nyújtott 500.000- Ft vissza nem 
térítendő támogatás – felhasználás elszámolásának megtárgyalására 
Előadó: vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Serfőző Anikó ügyintéző 
Meghívott: Szabad Zoltán elnök (2400 Dunaújváros, Bocskai I. u. 3/B. Fsz.3.) 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2018.02.06. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.02.07.  
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a 392/2017. (IV.25.) határozat alapján 500.000- Ft 
vissza nem térítendő támogatást nyújtott az egyesület részére, a 2017. évi működésre, 
versenyzésre eszközbeszerzésre. Az elszámolás a támogatási összeg felhasználásáról 
megérkezett osztályunkra. 
 
34.Javaslat a DKKA Nonprofit Kft. által, a 16.000.000- Ft összegű pótbefizetés okán, az 
Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt. részére megfizetett létesítményhasználati díj 
elszámolásának elfogadására 
Előadó: vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Serfőző Anikó ügyintéző 
Meghívott: Szemenyei István ügyvezető (2400 Dunaújváros, Eszperantó út 2-4) 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2018. 02.06. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.02.07. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
DMJV Közgyűlése az 503/2017. (VI.27.) határozattal 16.000.000.- Ft pótbefizetést ítélt meg a 
DKKA Nonprofit Kft. részére azzal, hogy a Társaság vállalja, hogy egyéb pénzeszközeiből 
minimum 16.000.000.- Ft összeget 2017. augusztus 01-től december 31-ig megfizet az Uniszol-
Létesítménygazdálkodási Zrt. részére létesítményhasználat fejében. 

 
35.Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Dunaújváros, Szabadság u. 730/320 hrsz. 
elektromos jármű töltőállomás 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. 02.  07. 
A napirendi pont rövid tartalma: Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem kártalanítási összeg 
megfizetésével. A tervezett villamos mű megvalósítása az önkormányzati tulajdonú, 730/320 hrsz.-
ú ingatlan igénybevételével történne. (A kártalanítási összeg 20.900,-Ft+áfa)  
 
 
Dunaújváros, 2018. február 2. 
 
 
 
  Hingyi László s.k.     Pintér Attila s.k. 
a gazdasági és területfejlesztési bizottság                         a pénzügyi bizottság elnöke 
                           elnöke    


