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Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 1. Földszinti díszterem 
 
 
Nyílt napirendek: 
 
1. Javaslat a szociális és egészségügyi szervezetek 2018. évi támogatására vonatkozó 
pályázat elbírálására 
 
Előadó:  dr. László Borbála osztályvezető 
Előkészítő:  dr. László Borbála osztályvezető 
 Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző  
Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2018. május 8. 
pénzügyi bizottság 2018. május 8. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. május 9. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a 162/2018. (II. 22.) PM határozata alapján az 
egészségmegőrzés, a szociális tevékenység, valamint a gyermek- és ifjúságvédelem támogatása 
érdekében pályázatot írt ki. A beérkezett pályázatok elbírálásáról az illetékes bizottságok 
véleményének kikérését követően a polgármester, alapítványok esetében a közgyűlés dönt.  
 
 
2. Javaslat a szociális és egészségügyi szervezetek 2018. évi támogatására vonatkozó 
alapítványi pályázatok elbírálására 
 
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 
 Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző  
Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság  2018. május 8. 
pénzügyi bizottság 2018. május 8. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. május 9. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. május 9. 



A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a 162/2018. (II. 22.) PM határozata alapján az 
egészségmegőrzés, a szociális tevékenység, valamint a gyermek- és ifjúságvédelem támogatása 
érdekében pályázatot írt ki. A beérkezett pályázatok elbírálásáról az illetékes bizottságok 
véleményének kikérését követően a polgármester, alapítványok esetében a közgyűlés dönt.  
 
 
3. Javaslat az oktatási és ifjúsági tevékenységű civil szervezetek 2018. évi támogatására 
vonatkozó pályázat elbírálására 
 
Előadó:  dr. László Borbála osztályvezető 
Előkészítő:  dr. László Borbála osztályvezető 
 Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző  
Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2018. május 8. 
pénzügyi bizottság 2018. május 9. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. május 9. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a 163/2018. (II. 22.) PM határozata alapján a 
nevelés, az oktatás, a képességfejlesztés, az ismeretterjesztés és a szabadidős tevékenységek 
támogatása érdekében pályázatot írt ki. A beérkezett pályázatok elbírálásáról az illetékes 
bizottságok véleményének kikérését követően a polgármester, alapítványok esetében a közgyűlés 
dönt.  
 
 
4.Javaslat az oktatási és ifjúsági tevékenységű civil szervezetek 2018. évi támogatására 
vonatkozó alapítványi pályázatok elbírálására 
 
Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
  a pénzügyi bizottság elnöke 
   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  dr. László Borbála osztályvezető 
 Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző  
Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság  2018. május 8. 
pénzügyi bizottság 2018. május 8. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. május 9. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. május 9. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a 163/2018. (II. 22.) PM határozata alapján a 
nevelés, az oktatás, a képességfejlesztés, az ismeretterjesztés és a szabadidős tevékenységek 
támogatása érdekében pályázatot írt ki. A beérkezett pályázatok elbírálásáról az illetékes 
bizottságok véleményének kikérését követően a polgármester, alapítványok esetében a közgyűlés 
dönt.  
 
5.Javaslat a Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány részére nyújtott támogatás 
elszámolásának elfogadására 
Előadó:  dr. László Borbála osztályvezető   
Előkészítő:  dr. László Borbála osztályvezető 
  Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző  
Meghívott:  Ladi Éva kuratórium elnöke  
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2018. május 8. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. május 9. 



A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 450/2017. 
(VI.15.)  határozatával 500.000,- forint vissza nem térítendő támogatást ítélt meg a Göllner Mária 
Waldorf Pedagógiai Alapítvány részére működési támogatásként. A kuratórium elnöke megküldte 
elszámolását. A Költségvetési és Pénzügyi Osztály a számlákat áttekintette, számszakilag és 
számviteli szempontból rendben találta.  
 
6.Javaslat a Dunaújvárosi Óvodában óvodapedagógus, dajka és gyógypedagógiai 
asszisztens álláshely engedélyezésére  
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató 
 Péter Kata ügyintéző 
Meghívott: Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda vezetője 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság      2018. 05. 08. 
pénzügyi bizottság         2018. 05. 08. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság      2018. 05. 09. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2018. 05. 08. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújvárosi Óvoda vezetője azzal a kéréssel fordult 
Önkormányzatunkhoz, hogy az intézmény 6 fő óvodapedagógust, 3 fő dajkát és 1 fő 
gyógypedagógiai asszisztenst alkalmazhasson. Az intézményben 3 csoport megnyitására kerül 
sor, a megnyíló csoportokban a törvény szerinti létszámú alkalmazottat kell biztosítani. Az új 
álláshely a 2018. évre 9.363.253,-többletfinanszírozást igényel. 
 
7.Javaslat a Dunaújvárosi Óvodában a 2018/2019-es nevelési évben indítandó csoportok 
számának meghatározására, átszervezésre 
 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. László Borbála Jogi és Szervezési igazgató 
 Péter Kata ügyintéző 
Meghívott: Gyenes Józsefné a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője  
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság 2018. 05. 08. 
pénzügyi bizottság elnöke 2018. 05. 08. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 05. 08. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 05. 09. 
A napirendi pont rövid tartalma: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) 
bekezdése értelmében a fenntartó határozza meg az adott nevelési évben indítható óvodai 
csoportok számát. 2018. március 26-27-én a Dunaújvárosi Óvodában megtörtént az óvodai 
előjegyzés, melynek során a gyermeklétszám 74 fővel több lett a férőhelyszámnál. 
Fentiekre tekintettel az intézményvezető 3 csoport megnyitását, valamint a racionális működés 
érdekében átszervezésre tett javaslatot. 
 
8.Javaslat a Jószolgálati Otthon Közalapítvány részére „Ragyogj kékben” autizmus 
világnapjára nyújtott 450.000,- 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: Nics Éva, kuratóriumi elnök 
Véleményező bizottságok: 



oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság 2018.05.08. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.05.09. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Jószolgálati Otthon Közalapítvány a 2017. évi Közművelődési 
pályázaton 450 E Ft támogatást kapott „Ragyogj kékben” autizmus világnapi rendezvényre. Mivel a 
világnap április elején van, így a Közgyűlés a 107/2018. (II.15.) határozatával engedélyezte, hogy 
az alapítvány március 31-e helyett április 16-áig számoljon el. 
Az alapítvány elszámolt a támogatással, amit a Költségvetési és Pénzügyi Osztály ellenőrzött és  
számviteli és számszaki szempontból rendben talált. 
 
 
9.Javaslat a 15. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátása érdekében dr. Majorosi Emese 
útiköltségének megtérítésére 
 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi 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: Dr. Majorosi Emese háziorvos 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2018. 05. 08. 
pénzügyi bizottság 2018. 05. 08. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 05. 09. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
A 15. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátását önkormányzatunk az Állami Egészségügyi Ellátó 
Központtal kötött megállapodás alapján biztosítja 2018. június 1-től. A körzet orvosi feladatainak 
ellátását 2018. június 1-től dr. Majorosi Emese végzi, aki útiköltségének megtérítését kérelmezte. 
 
10.Javaslat a hajléktalanok ellátása érdekében Németh Ildikó ápolóval megbízási szerződés 
megkötésére 
 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető 
 Dr. Schleicher Judit jogi és egészségügyi ügyintéző 
Meghívott: Németh Ildikó ápoló 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság  2018. 05. 08. 
pénzügyi bizottság  2018. 05. 08. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság  2018. 05. 09. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 05. 09. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
DMJV Közgyűlése 439/2017.(VI.15.) határozatával döntött arról, hogy a hajléktalanellátást nyújtó 
szakmai egységeket 2018. január 1. napjától a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány részére 
fenntartó váltással átadja. A hajléktalanok orvosi ellátását dr. Fenyvesi Béla végzi, az ápoló 
Szűcsné Kiss Katalin, aki megbízási szerződését felmondta. Az előterjesztés az új ápolóval, 
Németh Ildikóval történő megbízási szerződés megkötésére irányul. 
 
11.Javaslat a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítványnak a 2017. évben 
nyújtott 400.000 forintos működési támogatás felhasználásról szóló elszámolás 
elfogadására 
Előadó: a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető 
 Szabó Ádám ügyintéző 
Meghívott: Udvardi Sándor kuratóriumi elnök 



 
Véleményező bizottságok: 
közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága 2018. 05. 08. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 05. 09. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány benyújtotta a DMJV Közgyűlése 
207/2016. (IV. 21.) határozat alapján a közalapítvány működésére évente nyújtott 400.000 forint 
támogatás pénzügyi elszámolását, mely elfogadását ezúton kérjük a Tisztelt Bizottságoktól.  
 
12.Javaslat a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítványnak a 
közbiztonságérzetet növelő eszközök beszerzésére nyújtott támogatások felhasználásról 
szóló elszámolás elfogadására 
Előadó: a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető 
 Szabó Ádám ügyintéző 
Meghívott: Udvardi Sándor kuratóriumi elnök 
Véleményező bizottságok: 
közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága 2018. 05. 08. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 05. 09. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány benyújtotta a DMJV Közgyűlése 
819/2016. (XII. 15.) és a 186/2017. (III. 16.) határozata alapján a közalapítvány részére 
közbiztonságérzetet növelő eszközök beszerzésére nyújtott, összesen 3,5 millió forint támogatás 
elszámolását, mely elfogadását ezúton kérjük a Tisztelt Bizottságoktól.  
 
13.Javaslat a dunaújvárosi egyházközségek 2018. évi nyári gyerektáborainak támogatására 
irányuló a 270/2018. (IV. 16.) PM határozattal kiírt pályázat eredményhirdetésére 
 
Előadó: a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető 
 Szabó Ádám ügyintéző 
Meghívott: Baltási Nándor plébános, Dunaújváros Római Katolikus Plébánia 
 Böttger Antal lelkipásztor, református egyházközség 
 Kovács István parókus, görögkatolikus egyházközség 
 Stermeczki András lelkész, evangélikus egyházközség 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 05. 09. 
közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága 2018. 05. 08. 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2018. 05. 08. 
pénzügyi bizottság 2018. 05. 08. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere pályázatot írt ki a dunaújvárosi illetékességű 
egyházközségek nyári táborainak támogatására. A pályázatok beadási határideje 2018. május 02. 
napja volt. Határidőig 4 egyházközség nyújtotta be pályázatát.  
 
14.Javaslat Dunaújváros, Vasmű út – Építők útja, valamint Béke tér – Szórád M. út 
csomópontokban lévő forgalomirányító berendezések ledesítési munkáinak elvégzésére 
 
Előadó: Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője 
Előkészítő: Debreczeni Tamás vezető ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
Városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2018. 05. 09. 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 05. 09. 
Pénzügyi bizottság 2018. 05. 08. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 05. 09. 
A napirendi pont rövid tartalma:  



Dunaújváros, Vasmű út – Építők útja, valamint Béke tér – Szórád M. út csomópontokban lévő 
forgalomirányító berendezések ledesítési munkáinak elvégzésére beérkezett árajánlatok 
ismertetése és megtárgyalása. 
 
 
15.Javaslat Dunaújváros, Pajtás utcai parkoló bővítési és felújítási munkálataira kötött 
vállalkozási szerződés módosítására 
 
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  
Meghívott: Mádai Balázs DVG Zrt. – elnök-vezérigazgató 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2018. 05. 08. 
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2018. 05. 09. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 05. 09. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 05. 09. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
 Az előterjesztés a Dunaújváros, Pajtás utcai parkoló bővítési és felújítási munkálataira kötött 
vállalkozási szerződés módosítására tesz javaslatot. A módosítás a befejezési határidőt, illetve a 
vállalkozói díj tekintetében a fordított ÁFA-ra változtatást érinti a többi feltétel változatlanul hagyása 
mellett. 
 
 
16.Javaslat új közterületi berendezések megrendelésére 
 
Előadó:  Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály osztályvezető 
Előkészítő:  Tóth Andrea ügyintéző 
Meghívott:  Mádai Balázs DVG Zrt. elnök-vezérigazgató 
Véleményező bizottságok: 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2018. 05.09. 
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság 2018. 05.09. 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 2018. 05.09. 
Pénzügyi Bizottság 2018. 05.08. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros területén rengeteg régi, rossz állapotú köztéri berendezés van, melyeket javítani már 
nem lehet. A városkép megújítása és a városlakók kényelme érdekében javasoljuk új közterületi 
bútorok megrendelését a DVG Zrt. árajánlata alapján.  
 
 
17.Javaslat a Dunaújvárosi Vízi Társulatnak a közcélú vízgazdálkodási feladatok ellátására 
vonatkozó önkormányzati hozzájárulás 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 osztályvezető 
 Somfai Tamás ügyintéző 
Meghívott: Megulesz Gabriella Dunaújvárosi Vízi Társulat 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2018.05. 08. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.05. 09. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2018.05. 09. 



ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018.05. 09. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros MJV Önkormányzatának tulajdonában lévő vízgazdálkodási művek üzemeltetésére, 
karbantartására, azaz a közcélú vízgazdálkodási feladatok ellátására, fenntartási munkákra 
irányuló 2018. július 01. – 2019. június 30. tartó üzemeltetési szerződés megkötése a Dunaújvárosi 
Vízi Társulattal. 
 
 
18.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város a Lebuki patak teljes hosszában történő 
iszapolási munkálataira 
 
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: Megulesz Gabriella Dunaújvárosi Vízi Társulat 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2018.05. 08. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.05. 09. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2018.05. 09. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018.05. 09. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros MJV területén található Lebuki patak medrének teljes hosszában történő iszapolási 
munkálatai váltak szükségessé! Évek alatt a patakmederbe rengeteg növényi eredetű, kommunális 
hulladék és egyéb hordalék került. Ennek következtében a patak folyása erősen gátolva van. 
 
19.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Papírgyári út 7.sz. alatt található Partvédelmi 
Vállalat területén lévő épületek felújítási munkálataira 
 
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 2018.05. 08. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.05. 09. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2018.05. 09. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018.05. 09. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros MJV Papírgyári út 7.sz. alatt található Partvédelmi Vállalat területén lévő épületek 
felújítási munkálatai váltak szükségessé! A telephelyen található épületek elavult műszaki és 
esztétikai állapotúak. A felújítással érintett épületrészek körülbelül 30 éve nem kerültek 
renoválásra, és semmilyen nagyobb állagmegóvást biztosító beruházás nem történt. A jelenleg 
használatban lévő épületrészek az ÁNTSZ által előírt követelményeknek sem felelnek meg.  
 
 
20.Javaslat a TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése című pályázat 
együttműködési konzorciumából történő tag kilépésére irányuló megállapodás aláírására 
 

Az előterjesztés a bizottsági ülésen helyben kerül kiosztásra! 
 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 



 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke 
Előkészítő: Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi osztályvezető 
 Sipos Réka ügyintéző 
Meghívott: Kiss András Péter Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezető 
 Sági Péter DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. vezérigazgató 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2018. 05.08. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 05.09. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 05.08. 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság 2018. 05.08. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részt kíván venni a TOP-6.9.2-16  “Helyi identitás 
és kohézió erősítése” pályázaton. A támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi 
formában van lehetőség. A pályázat megvalósításában részt nem vállaló DV N Zrt. konzorciumi tag 
kilépéséről megállapodás aláírása szükséges. 
 
21.Javaslat a TOP-6.5.1-16 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című 
felhíváson való indulásról és a konzorciumi megállapodás aláírásáról 
 
Előadó: a Gazdasági és területfejlesztési bizottság elnök 
 a Pénzügyi bizottság elnöke 
 a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság elnöke 
 az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Szabó Imre – osztályvezető 
 Vincze Márta  pályázati koordinációs ügyintéző 
Meghívott:  Mádai Balázs a Vasmű út 41. Irodaház Kft. ügyvezető - igazgatója 
Véleményező bizottságok: 
a Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 05.09. 
a Pénzügyi bizottság 2018. 05.08. 
a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság 2018. 05.09. 
az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 05.09. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
A TOP-6.5.1-16 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati felhíváson 
való részvétellel a Dózsa Mozicentrum épületének energetikai korszerűsítését tervezzük 
megvalósítani. A projekt megvalósítását javasoljuk a Vasmű u. 41. Irodaház Kft-vel konzorciumban 
megvalósítani. 
 
 
22.Javaslat a TOP-6.6.1-16 „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című 
projekt megvalósításához szükséges üzleti terv elkészítéséhez forrás biztosítására 
 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
Előkészítő: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
 Vincze Márta ügyintéző 
Meghívott: Mádai Balázs Vasmű u. 41. Irodaház Kft. 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 05.08. 
pénzügyi bizottság 2018. 05.08. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 05.09. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
Az előterjesztés a TOP-6.6.1-16 „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című 
projekt megvalósításához szükséges üzleti terv elkészítéséhez forrás biztosítására tesz javaslatot. 
 



 
 
 
23.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 949/2017. (XI.16.) PM és 50/2018. 
(I.22.) PM határozata hatályon kívül helyezésére és a Dunaújváros, Március 15. tér 1. 
(730/36/A/44 hrsz.) szám alatti földszinti helyiség hasznosítására 
 
Előadó: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Dr. Kaja Edit ügyintéző 
Meghívott: -  
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság   2018.05.09. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2018.05.09. 
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 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 
a határozat módosítását kérte, DMJV Polgármestere 50/2018. (I.22.) PM határozatával úgy döntött, 
hogy a két havi bérleti díjat elenged a munkálatok elvégzése fejében. A DVG Zrt. tájékoztatta 
önkormányzatunkat, hogy a helyiség nem volt rendeltetésszerű állapotban, így a bérleti szerződés 
nem került megkötésre. Kérte a határozat felülvizsgálatát. 
 
24.Javaslat a Dunaújváros Utánpótlás Sportjáért Alapítvány részére nyújtott 3.000.000- Ft 
vissza nem térítendő támogatás – felhasználás elszámolásának megtárgyalására 
 
Előadó: vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Mátyás Anna ügyintéző 
Meghívott: Makádi Andrea elnök (2400 Dunaújváros, Eszperantó út 4.) 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2018. 05. 08. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 05. 09. 
A napirendi pont rövid tartalma:  Dunaújváros MJV Polgármestere a 274/2017. (IV.21.) határozat 
alapján 3.000.000- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott az alapítványnál működő 
szakosztályok működésére, utánpótlás korú sportolóinak versenyeztetésére, edzőtáborokra, 
sporteszközök beszerzésére. Az elszámolás a támogatási összeg felhasználásáról megérkezett 
osztályunkra. 
 
 
25.Javaslat a Duna-Pent Női Kézilabda Egyesület részére nyújtott 6.500.000- Ft vissza nem 
térítendő támogatás – felhasználás elszámolásának megtárgyalására 
 
Előadó: vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Mátyás Anna ügyintéző 
Meghívott: Oláhné Hingyi Zita elnök (2400 Dunaújváros, Móra Ferenc u. 32.) 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2018.05.09. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.05.09. 
A napirendi pont rövid tartalma:  Dunaújváros MJV Polgármestere a 392/2017. (IV.25.) határozat 
alapján 6.500.000- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott a Duna-Pent Női Kézilabda Egyesület 
2017. évi működésére, versenyeztetésre, edzőtáborra, sportfelszerelésre. Az elszámolás a 
támogatási összeg felhasználásáról megérkezett osztályunkra. 
 



 

26.Javaslat a HISZEK Benned Sport Program keretein belül megvalósult Danubius KSE által 
lebonyolított “Újvárosi Tollaslabda versenyek” alprojekt elszámolásának elfogadására 
 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke  

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

Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Mátyás Anna ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság   2018. 05.08. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 05.09. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 05.08. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkársága által kiírt HISZEK Benned 
Sport Program keretein belül, Danubius KSE által lebonyolított “Újvárosi Tollaslabda versenyek” 
alprojekt 500.000,- Ft értékű támogatás elszámolása beérkezett Dunaújváros MJV 
Önkormányzatához. 
 

27.Javaslat a HISZEK Benned Sport Program keretein belül megvalósult Carissa SE 
sportprogramja elszámolásának elfogadására 
 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke  

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

Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Engyel László ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság   2018. 05.08. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 05.09. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 05.08. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkársági által kiírt HISZEK Benned 
Sport Program keretein belül, dunaújvárosi sportszervezetek által lebonyolított sportprogramok 
elszámolása beérkezett Dunaújváros MJV Önkormányzatához. (a megítélt és átutalt támogatás 
összege mindösszesen 4.050.000,- Ft) Jelen előterjesztés a Carissa SE által megvalósított 
sportprogram elszámolása elfogadására szolgál. (Ovi Mikulás Sportap, az eredetileg meghatározott 
Fut a város! Elnevezésű program helyett) 
 

28.Javaslat a HISZEK Benned Sport Program keretein belül megvalósult Dunaújvárosi 
Triatlon Sportegyesület sportprogramja elszámolásának elfogadására 
 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke  

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

Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Engyel László ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság   2018. 05.08. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 05.09. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 05.08. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkársági által kiírt HISZEK Benned 



Sport Program keretein belül, dunaújvárosi sportszervezetek által lebonyolított sportprogramok 
elszámolása beérkezett Dunaújváros MJV Önkormányzatához. (a megítélt és átutalt támogatás 
összege mindösszesen 4.050.000,- Ft) Jelen előterjesztés a Dunaújvárosi Triatlon Sportegyesület 
által megvalósított sportprogram elszámolása elfogadására szolgál. (Adventi jótékonysági futás) 
 
 
29.Javaslat a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának, 2018. 
évi üzleti tervének elfogadására, valamint a könyvvizsgáló személyének megválasztására 
 
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: Mádai Balázs ügyvezető, Vasmű u. 41. Irodaház Kft.  
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2018. 05.08. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 05.09. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 05.09. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A Vasmű u. 41. Irodaház Kft. megküldte elfogadásra DMJV Közgyűlésének 2017. évi  
egyszerűsített éves beszámolóját a tulajdonosnak, Dunaújváros MJV Önkormányzata részére, 
valamint a könyvvizsgáló megbízatása is lejár, ennek okán személyéről szükséges dönteni. 
 
 
30.Javaslat a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat 2017. évi beszámolójának elfogadására, 
vezető tisztségviselő megválasztására 
 
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: Gergő Edmond igazgató, Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2018. 05.08. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 05.09. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 05.09. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat megküldte elfogadásra DMJV Közgyűlésének 2017. évi éves 
beszámolóját. 
 
31.Javaslat a Megyei Jogú Városok Szövetsége által Nyíregyházán megrendezésre kerülő 
XVI. Sporttalálkozó tervezett költségeinek elfogadásáról 

 
Előadó: vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő: dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Kemenczei Anett ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2018.05.09. 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság   2018.05.08. 
pénzügyi bizottság   2018.05.08. 
A napirendi pont rövid tartalma: 2018. augusztus 23-25. között Nyíregyházán kerül 
megrendezésre a Megyei Jogú Városok Szövetségének XVI. Sporttalálkozója. Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata megküldte a Megyei Jogú Városok Szövetsége részére a 
részvételi szándéknyilatkozatot. A támogatás Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 



2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) önkormányzati 
rendelet 5. melléklet 13. „sport célok és feladatok” alcím alatt szereplő „Megyei Jogú Városok 
Szövetsége Sporttalálkozó” sora terhére adható. A költségvetés tervezet a Megyei Jogú Városok 
Szövetsége által megküldött versenykiírásban szereplő részvételi költségek alapján lett 
összeállítva. 
 
32.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      2018.05.09. 
pénzügyi bizottság         2018.05.08. 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság     2018.05.08. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                                                     2018.05.08. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesülettel, 
valamint a Dunaferr Sportegyesülettel kötött kölcsönszerződés és támogatási szerződés 
visszafizetési határidejének módosítása. 
 
 
33.Javaslat a Dunaújvárosi Amerikai Futball Sportegyesület részére nyújtott 6.500.000- Ft 
vissza nem térítendő támogatás – felhasználás elszámolásának megtárgyalására 
 
Előadó: vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Serfőző Anikó ügyintéző 
Meghívott: Bachrathy Kornél elnök 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2018.05.08. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.05.09.  
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a 392/2017. (IV.25.) határozat alapján 6.500.000- 
Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott az egyesület 2017. évi működésére, versenyeztetésre, 
edzőtáborra, sportfelszerelésre. Az elszámolás a támogatási összeg felhasználásáról megérkezett 
osztályunkra. 
 
34.Javaslat a Dunaferr Sportegyesület részére nyújtott 2.000.000- Ft vissza nem térítendő 
támogatás – felhasználás elszámolásának megtárgyalására 
 
Előadó: vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Serfőző Anikó ügyintéző 
Meghívott: Mátyás Gábor elnök 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2018.05.08. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.05.09.  
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 109/2018. (II.25.) határozat alapján 2.000.000- Ft 
vissza nem térítendő támogatást nyújtott az egyesület úszó szakosztályának az Arany Üst 
nemzetközi úszóversenyen való részvételének költségeire. Az elszámolás a támogatási összeg 



felhasználásáról megérkezett osztályunkra. 
 
 
35.Javaslat a DSE Röplabda Akadémia Nonprofit Kft. által, a 11.200.000- Ft összegű 
támogatás okán, az Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt. részére megfizetett 
létesítményhasználati díj elszámolásának elfogadására 
 
Előadó: vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Serfőző Anikó ügyintéző 
Meghívott: Tomanóczy Tibor ügyvezető (2400 Dunaújváros, Gagarin tér 5. 1./2.) 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2018. 05.08. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 05.09. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
DMJV Közgyűlése az 521/2017. (VII.13.) határozattal 11.200.000.- Ft támogatásban részesítette a 
DSE Röplabda Akadémia Nonprofit Kft. -t azzal, hogy a Kft. vállalta, egyéb pénzeszközeiből 
11.200.000.- Ft összeget 2017. augusztus 01-től december 31-ig vonatkozó időszakra megfizet az 
Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt. részére létesítményhasználat fejében 
 

36.Javaslat az Innopark Nonprofit Kft. Gépjármű Használati Szabályzatának, illetve Cafeteria 
Szabályzatának véleményezésére 
 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
 Dr. Fodor-Rácz Szilvia ügyintéző 
Meghívott:  Rauf Norbert ügyvezető, Innopark Nkft. 
                    2400 Dunaújváros, Magyar út 106/b. 
Véleményező bizottságok:  
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.05.09. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018.05.09. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az Innopark Nkft. megküldte DMJV Önkormányzatának a 
társaság Gépjármű Használati Szabályzatát, illetve Cafeteria Szabályzatát jóváhagyás céljából.  
 

37.Javaslat a Dunaújvárosi Egyetem és a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
közötti Ingatlan bérleti szerződés (terembérlet), valamint a 2018.03.20-án kelt 
Bérleti/rendelkezésre állási szerződés (újabb terembérlet) módosítására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Dr. Fodor-Rácz Szilvia ügyintéző 
Meghívott: Dr. András István rektor 
 Kiss Ádám Sándor kancellár,  
 Dunaújvárosi Egyetem 2400 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/a. 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.05.09. 
pénzügyi bizottság 2018.05.08. 
ügyrendi igazgatási és jogi bizottság 2018.05.08. 

A napirendi pont rövid tartalma:A Dunaújvárosi Egyetem a likviditási helyzetének rendezése 
céljából kezdeményezte, hogy egyrészt az Önkormányzattal 2018. március 20. napján kelt 
Bérleti/rendelkezésre állási szerződés módosításra kerüljön oly módon, hogy a szerződés 
fennállásáig, azaz 2019. február 28-ig terjedő időszakra vonatkozó bérleti díj, azaz 27.000.000,-Ft 



előre egy összegben kerüljön átutalásra az Egyetem részére, másrészt a 2006. július 14. napján 
megkötött, terem bérletére vonatkozó Ingatlan bérleti szerződés is módosításra kerüljön oly módon, 
hogy az Önkormányzat a következő 9 havi bérleti díjat (2018. június 1-2019. február 28.), azaz 
22.875.000,-Ft-ot előre egy összegben utalja át az Egyetem részére. 
 
38.Javaslat állásfoglalás kialakítására a dunaújvárosi 329/32/H hrsz.-ú, garázsépület 
megnevezésű ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatosan  
 
Előadó: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Dr. Kaja Edit ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság   2018.05.09. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dr. Hanák Tamás ügyvéd azzal a kérelemmel fordult Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatához, hogy nyilatkozzon a dunaújvárosi 329/32/H hrsz.-ú, 19 m² nagyságú, 
garázsépület megnevezésű ingatlan vonatkozásában az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog 
gyakorlásáról.  
 
39.Javaslat állásfoglalás kialakítására a dunaújvárosi 211/D hrsz.-ú (Dunaújváros, Nagy Imre 
utca) garázsépület megnevezésű ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásával 
kapcsolatosan  
 
Előadó: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Dr. Kaja Edit ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság   2018.05.09. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dr. Móricz Zoltán ügyvéd azzal a kérelemmel fordult Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatához, hogy nyilatkozzon a dunaújvárosi 211/D hrsz.-ú, természetben Dunaújváros, 
Nagy Imre utcában található, 20 m² nagyságú, garázsépület megnevezésű ingatlan vonatkozásában 
az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlásáról.  
 
40.Javaslat állásfoglalás kialakítására a dunaújvárosi 730/315/S hrsz.-ú, Dunaújváros, Béke 
körúton található, üzletház üzlet megnevezésű ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog 
gyakorlásával kapcsolatosan  
 
Előadó: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Dr. Kaja Edit ügyintéző 
Meghívott:: - 
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság   2018.05.09. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dr. Tompa Gyula ügyvéd azzal a kérelemmel fordult Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzatához, hogy nyilatkozzon a dunaújvárosi 730/315/S hrsz.-ú, 
Dunaújváros, Béke körúton található, 25 m² nagyságú, üzlet megnevezésű ingatlan vonatkozásában 
az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlásáról.  
 
 
 
41.Javaslat Lukács János tulajdonosi hozzájárulási kérelmének elbírálására 
Előadó: Dr. Vántus Judit osztályvezető 



Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Dr. Kaja Edit ügyintéző 
Meghívott:: - 
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság   2018.05.09. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
 
 
42.Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Dunaújváros, Ond u. 2976/32 hrsz. alatti 
ingatlan villamos energia ellátásához (Papp Gábor egyéni vállalkozó kérelme) 
 
Előadó: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Dr. Fodor-Rácz Szilvia ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság   2018. 05. 09. 
A napirendi pont rövid tartalma: Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem kártalanítási összeg 
megfizetésével. A tervezett villamos mű megvalósítása az önkormányzati tulajdonú, 2976/27 hrsz.-
ú ingatlan igénybevételével történne. (A kártalanítási összeg 8.800,-Ft+áfa)  
 
 
43.Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Dunaújváros, Barsi u. 2970/1 hrsz. alatti 
ingatlan villamos energia ellátásához (Papp Gábor egyéni vállalkozó kérelme) 
 
Előadó: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Dr. Fodor-Rácz Szilvia ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság   2018. 05. 09. 
A napirendi pont rövid tartalma: Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem kártalanítási összeg 
megfizetésével. A tervezett villamos mű megvalósítása az önkormányzati tulajdonú, 3051 hrsz.-ú 
ingatlan igénybevételével történne. (A kártalanítási összeg 2.200,-Ft+áfa)  
 
 
44.Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Dunaújváros, Balogh Ádám u. 18. sz. alatti 
ingatlan villamos energia ellátásához (SMHV Energetika 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. 05. 09. 
A napirendi pont rövid tartalma: Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem kártalanítási összeg 
megfizetésével. A tervezett villamos mű megvalósítása az önkormányzati tulajdonú, 25/1 hrsz.-ú 
ingatlan igénybevételével történne. (A kártalanítási összeg 19.800,-Ft+áfa)  
 
 
 
 
 
 
45.Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Dunaújváros, Dózsa Gy. úti Interspar 
körforgó és a Kallós Dezső u. közötti 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. 05. 09. 
A napirendi pont rövid tartalma: Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem, kártalanítási összeg 
megfizetése nélkül. A tervezett közvilágítási kábelcsere az önkormányzati tulajdonú 679, 690/4, 
691/1, 693, 701/1, 701/3, 701/2, 711, 537/21, 536 hrsz-ú ingatlanokat érinti. 
 
 
46.Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Dunaújváros, Martinovics I. u. 451/76 hrsz-
on telepítendő elektromos autótöltő villamos energia ellátásához (Papp Gábor egyéni 
vállalkozó kérelme) 
 
Előadó: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Dr. Fodor-Rácz Szilvia ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság   2018. 05. 09. 
A napirendi pont rövid tartalma: Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem kártalanítási összeg 
megfizetésével. A tervezett villamos mű megvalósítása az önkormányzati tulajdonú, 451/76 hrsz.-ú 
ingatlan igénybevételével történne. (A kártalanítási összeg 4.400,-Ft+áfa)  
 
47.Egyebek 
 
 
Dunaújváros, 2018. május 04. 
 
 
 
                      Hingyi László s.k.                  
                gazdasági és területfejlesztési bizottság  
         elnöke  
                                                                       


