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M E G H Í V Ó  
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
 a  Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság  

2018. június 13-án (szerda) 
15:00 órai kezdettel 

rendes nyílt ülést tart, melyre meghívom 
 
 
 

Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 1. Földszinti díszterem 
 
 

 
Nyílt napirendek: 

 
1.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése által alapított cím és díjak 
adományozásának rendjéről szóló rendelet megalkotására 
 
Előadó: Cserna Gábor polgármester 
Előkészítő: Bojér Éva  osztályvezető 
Meghívott: ---. 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 06. 13. 
közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága   2018. 06. 12. 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2018. 06. 12. 
pénzügyi bizottság 2018. 06. 12. 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2018. 06. 12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 06. 12. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése által alapított cím és díjak adományozásának 
rendjéről szól tíz rendelet egy rendeletbe foglalása a jogszabályi és egyéb változások 
figyelembevételével.  
 
 
2.Javaslat a kárpátaljai magyarok megsegítésére nyújtott 5 M Ft összegű támogatás 
felhasználásának elfogadására  
 
Előadó: személyügyi és működtetési osztályvezető 
Előkészítő: Bojér Éva osztályvezető 
 Balló Bernadett ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 2018. 06. 12. 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 2018. 06. 13. 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2018. 06. 12.  



A napirendi pont rövid tartalma:  
A közgyűlés 2017 tavaszán megszavazott 5 M Ft-ot a Megyei Jogú Városok Szövetségén 
keresztül a kárpátaljai magyarok megsegítésére. A Szövetség benyújtotta elszámolását. 
 
3.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a lakások és 
helyiségek bérletéről és a lakbérekről szóló 25/2017. (VI.16.) önkormányzati rendelete 
módosítására 
 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető, Moravecz Attila osztályvezető 
 Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző, Tóthné Láng Irén ügyintéző 
Meghívott:  
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2018. június 12. 
pénzügyi bizottság  2018. június 12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. június 13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. június 12. 
A napirendi pont rövid tartalma: A rendelet módosításának indoka a bérlőkijelölési jog 
kiterjesztése, amely megilletné azon civil szervezeteket is, akik szerződés alapján kötelező 
önkormányzati feladatot látnak el és vállalják a részükre kijelölt ingatlan felújítását. Részletes 
szabályozásra kerülnek a  bérbeadó és bérlő  kötelezettségei, valamint  módosulnak a 
szakemberlakásra vonatkozó  egyes szabályok. 
 
 
4.Javaslat az EMAS Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszer hitelesítéséhez 
akkreditált hitelesítő kiválasztására és a felügyeleti hitelesítő audit megrendeléséről szóló 
polgármesteri határozat-tervezet véleményezésére 
 
Előadó: a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
Előkészítő: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
 Petrovickijné Dr. Angerer Ildikó környezetvédelmi vezető ügyintéző 
Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 
Városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság   2018. 06.13. 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság      2018. 06.13. 
Pénzügyi  bizottság         2018. 06.12. 
A napirendi pont rövid tartalma: : Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2007. 
június 5-én szerezte meg és regisztráltatta az EMAS Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési 
Rendszerét, melyet a jogszabály szerint a Környezetvédelmi Nyilatkozattal együtt évente 
hitelesíttetni, 3 évente pedig újrahitelesíttetni szükséges. Mivel az országban egyetlen 
akkreditációval rendelkező EMAS hitelesítő van, így árajánlatot a 484/2018. (V. 17.) PM számú 
polgármesteri határozatnak megfelelően Ferjancsik Zsombor úrtól, a DQS Hungary Kft. egyéni 
EMAS hitelesítőjétől kértünk (1026 Budapest, Guyon R. u. 21.), aki kezdetektől fogva hitelesítette 
a hivatal környezetirányítási rendszerét. A fenti cég a hitelesítés elvégzésére a 490 000,- Ft + 132 
300,-Ft Áfa, összesen bruttó 622 300,- Ft értékben adott árajánlatot. A hitelesítés költsége 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2018. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) számú önkormányzati rendelete, 5. melléklet, 7. 
környezetvédelem és hulladékgazdálkodás cím, dologi kiadások sorában rendelkezésre áll. 
 



5.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város környezeti állapotáról szóló tájékoztató 
kiadvány elkészítése céljából nyomda kiválasztásáról szóló polgármesteri határozat-
tervezet és szerződés-tervezet véleményezésére 
 
Előadó: a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
 Petrovickijné Dr. Angerer Ildikó környezetvédelmi vezető ügyintéző 
Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 
Városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság   2018. 06.13. 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság      2018. 06.13. 
Pénzügyi  bizottság         2018. 06.12. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2018. 06.12. 
A napirendi pont rövid tartalma: A környezet védelmének általános szabályiról szóló 1995. évi 
LIII. törvény 46. § (1) bekezdésének e) pontja, valamint az 51. § (3) bekezdésében foglaltak szerint 
a települési önkormányzat az illetékességi területén tájékoztatja a lakosságot a helyi környezet 
állapotának alakulásáról. E jogszabályi követelménynek teszünk eleget Dunaújváros Megyei Jogú 
Város környezeti állapotáról szóló tájékoztató elkészítésével és kiadásával. A 200 példányszámú 
kiadvány nyomdai munkáira 3 árajánlatot kértünk be Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Közgyűlésének 326/2018, (V. 17.) számú határozata alapján. A legkedvezőbb ajánlatot a TEXT 
Nyomdaipari Kft. adta 450 000,- Ft,- + 5 % Áfa áron.  A kiadványkészítés költsége Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2018. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) számú önkormányzati rendelete, 5. melléklet, 7. 
környezetvédelem és hulladékgazdálkodás cím, dologi kiadások sorában rendelkezésre áll. A 
polgármesteri határozat tervezetet és a szerződés tervezetét mellékeltük. 
 
6.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város IV. Települési Környezetvédelmi Programja 
készítőjének kiválasztására és a vállalkozási szerződés megkötésére 
 
Előadó: a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
 Petrovickijné Dr. Angerer Ildikó környezetvédelmi vezető ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
Városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság   2018.06.13. 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság      2018.06.13. 
Pénzügyi  bizottság         2018.06.12. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2018.06.12. 

A napirendi pont rövid tartalma: A Környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi 
LIII. törvény 46. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat a környezet védelme 
érdekében önálló települési környezetvédelmi programot (a továbbiakban: TKP) dolgoz ki a 48/E. 
§-ban foglaltak szerint, amelyet a képviselő-testület (közgyűlés) hagy jóvá. Jelenleg a következő 6 
évre a IV. TKP készíttetjük. A feladat elvégzésére megfelelő referenciákkal rendelkező 
szakcégektől és egy alapítványtól kértünk be összesen 3 árajánlatot Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Közgyűlésének 327/2018, (V. 17.) számú határozata alapján. A legkedvezőbb ajánlatot a 
Környezettudományi Központ Alapítvány (1094 Budapest, Angyal u. 15/b.) tette 2 850 000,- Ft+ 
27% Áfa, mindösszesen 3 619 500 bruttó árban.  Az elkészíttetés költsége Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) számú önkormányzati rendelete, 5. melléklet, 7. 
környezetvédelem és hulladékgazdálkodás cím, dologi kiadások sorában rendelkezésre áll. Az 
előterjesztéshez mellékeltük a vállalkozási szerződés tervezetét. 



 
7.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Közbiztonsági és Társadalmi 
Kapcsolatok Bizottságában, illetve a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottságában történő 
személycserére 

Előadó:               Cserna Gábor polgármester 
Előkészítő:     Dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető                                                       
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2018. 06. 12. 
közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága   2018. 06. 12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság     2018. 06. 13. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztésben Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Polgármestere a közgyűlés bizottságaiban történő személyi változásokra tesz javaslatot. 
 
8.Javaslat az önkormányzati alapítású egészségügyi és szociális célú alapítványok 2017. évi 
beszámolóinak tudomásulvételére 
 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. László Borbála humán szolgáltatási osztályvezető  
 Prajdáné Kustán Erzsébet ügyintéző 
Meghívott: Nics Éva, a Jószolgálati Otthon Közalapítvány kuratóriumának elnöke 
  Dr. Kollarics Béla, „A látó szemért” Közalapítvány kuratóriumának elnöke 
  Dr. Zathureczky György Csabáné, az Egészségkárosodott Emberekért   
  Alapítvány kuratóriumának elnöke 
  Kubovics Árpád, a Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány kuratóriumának  
  elnöke 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2018. 06. 12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 06. 12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 06. 13. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Az önkormányzat által alapított egészségügyi és szociális célú alapítványok beszámolóit minden 
évben a közgyűlés elé terjesztjük tájékoztatás céljából. 
 
9.Javaslat a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság 2018-as évre vonatkozó támogatására 

 
Előadó: Dr. László Borbála osztályvezető 
Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető 
 Péter Kata ügyintéző 
Meghívott: Suszter Tamás r. alezredes kapitányságvezető 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 06. 13. 
közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága 2018. 06. 12. 
pénzügyi bizottság 2018. 06. 12. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Suszter Tamás r. alezredes kapitányságvezető azzal a kéréssel fordult Dunaújváros MJV 
Polgármesteréhez, hogy Önkormányzatunk a konstruktív és partneri együttműködés jegyében – a 
pénzügyi lehetőségekhez mérten –, a 2018. évben is támogassa a Dunaújvárosi 
Rendőrkapitányságot. Dunaújváros MJV Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendeletében 
nevesítve szerepel a rendőrkapitányság támogatása. 
 



10.Javaslat a Halásztelki Református Egyházközséggel kötendő haszonkölcsön szerződés 
jóváhagyására, valamint a Dunaújvárosi Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési 
szerződés módosítására 
 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
  a pénzügyi bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Előkészítő: dr. László Borbála osztályvezető 
 Péter Kata ügyintéző 
Meghívott: Jelényi László lelkipásztor 
 Dr. Papp Kornél – főigazgató a Halásztelki Református Egyházközség 
 képviselője  
 Szilágyiné Németh Sarolta – a Dunaújvárosi Tankerületi Központ igazgatója 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2018. június 12. 
pénzügyi bizottság   2018. június 12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2018. június 12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. június 13. 
A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Közgyűlése 188/2018. (IV.19.) határozatával döntött 
arról, hogy a Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Tagintézményére vonatkozó 
intézmény-átszervezés jóváhagyásáról. Az átszervezés kapcsán 2018. szeptember 1-jétől a 
fenntartói és működtetői jogokat a Halásztelki Református Egyházközség veszi át. Az előterjesztés 
az önkormányzat tulajdonában lévő Szilágyi Erzsébet Általános Iskolai Tagintézmény által használt 
ingatlanra (2400 Dunaújváros, Bercsényi u. 10.) vonatkozó haszonkölcsön szerződés- tervezetet 
tartalmazza. 
 
 
11.Javaslat a hajléktalanok ellátását biztosító rendelő számítógépe beszerzése érdekében 
az ajánlattevők körének kiválasztására 
 
Előadó: a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Előkészítő: Dr. László Borbála Humán Szolgáltatási osztályvezető 
 Dr. Schleicher Judit jogi és egészségügyi ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság    2018. 06. 12. 
pénzügyi bizottság        2018. 06. 12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2018. 06. 12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság     2018. 06. 13. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dr. Fenyvesi Béla jelezte, hogy a hajléktalanok ellátására 
kialakított rendelőben lévő számítógép elavult, ezért kéri ennek cseréjét. Az eszköz ára 
megközelítőleg bruttó 154.000,-Ft. Az önkormányzat közbeszerzési értékhatárt el nem érő 
beszerzéseinek lebonyolításáról szóló szabályzata értelmében az ajánlattevők körének 
kiválasztása a polgármester hatáskörébe tartozik a Gazdasági és Területfejlesztési, a Pénzügyi és 
a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottságok véleményének kikérése mellett. 
 
12.Javaslat a kulturális alapítványok 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolók 
tudomásulvételére 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke  
                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. László Borbála a humán szolgáltatási osztály vezetője 
 Bokor Zsuzsanna kulturális ügyintéző 
Meghívott:          Gyöngyössy Csaba, Modern Művészetért Közalapítvány, 
            Buza Andrea, Vágó Eszter Múzeumi és Műemlékvédelmi Alapítvány, 
            Várnai Gyula, Dunaferr-Art Alapítvány, 



                                       Klein András Miklós, Dunaújvárosi Művészetért Alapítvány 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság                                   2018.06.12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság           2018.06.13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság           2018.06.12. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az alapítványok és közalapítványok az éves egyszerűsített 
beszámolók, és közhasznúsági jelentéseik megküldésével tájékoztatják az alapítókat az előző évi 
tevékenységükről, a bevételeik és kiadásaik alakulásáról. A kulturális ágazatban jelenleg 1 
közalapítvány és 3 alapítvány működik, a 2017. évi jelentésüket elkészítették. 
 
13.Javaslat „Dunaújváros településkép védelméről szóló rendeletének és a hozzá 
kapcsolódóan a településrendezési eszközök módosítása” tárgyában meghirdetett 
ajánlattételi felhívásokra beérkezett ajánlatok elbírálására 
 
Előadó: Szabó Imre osztályvezető 
Előkészítő: Szabó Imre osztályvezető 
 Kárgli Rita településrendezési ügyintéző 
Meghívott:  
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság  2018.06.13. 

A napirendi pont rövid tartalma:  
A határidőre beérkezett ajánlatok alapján javaslat az ajánlatok elbírálására, valamint 
szerződéskötésre „Dunaújváros településkép védelméről szóló rendeletének és a hozzá 
kapcsolódóan a településrendezési eszközök módosítása” elkészítése tárgyában 
 
 
14.Javaslat „Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának elkészítése az 
Építők útja – Béke tér – Hunyadi J. u. – Vasmű út által határolt területen és a Déli iparterület 
K-Hull építési övezetben található területére” tárgyában meghirdetett ajánlattételi 
felhívásokra beérkezett ajánlatok elbírálására 
 
Előadó: Szabó Imre osztályvezető 
Előkészítő: Szabó Imre osztályvezető 
 Kárgli Rita településrendezési ügyintéző 
Meghívott:  
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság  2018.06.13. 

A napirendi pont rövid tartalma:  
A határidőre beérkezett ajánlatok alapján javaslat az ajánlatok elbírálására, valamint 
szerződéskötésre „Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának elkészítése az 
Építők útja – Béke tér – Hunyadi J. u. – Vasmű út által határolt területen és a Déli iparterület K-Hull 
építési övezetben található területére” elkészítése tárgyában 
 
15.Javaslat a DUNA-MUNKA-TOP projektben megvalósítandó szoftverek beszerzése 
vonatkozásában árajánlatok bekérésére 
 
Előadó: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
Előkészítő: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
 Módné Pöstényi Mária pályázati koordinációs ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2018. 06.12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 06.13. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2018. 06.13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 06.12.  
A napirendi pont rövid tartalma:  



Á DUNA-MUNKA-TOP projekt által létrehozott Paktumiroda és Projektiroda munkafeladatainak 
teljesítésének egyik feltétele  az informatikai eszközökhöz kapcsolódó  szoftverek biztosítása.  
Ezen szoftverek beszerzéséhez árajánlatok bekérésére van szükség a legkedvezőbb ajánlatot 
nyújtó gazdasági szereplő kiválasztásával.  

 
 

16.Javaslat árajánlatok bekérésére a DUNA-MUNKA-TOP projektben megvalósítandó 
szakmai megvalósítók képzésének érdekében  
   
Előadó: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
Előkészítő: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
 Módné Pöstényi Mária pályázati koordinációs ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2018. 06.12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 06.13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 06.12. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001 „DUNA-MUNKA-TOP” projektben tevékenykedő szakmai 
megvalósítók képzésének megszervezése érdekében árajánlatok bekérésére van szükség a 
legkedvezőbb ajánlatot nyújtó gazdasági szereplő kiválasztása  céljából.   
 
 
17.Javaslat árajánlatok bekérésére a DUNA-MUNKA-TOP projektben megvalósítandó  
kommunikációs tevékenység elvégzése érdekében  
 
Előadó: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
Előkészítő: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
 Módné Pöstényi Mária pályázati koordinációs ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2018. 06.12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 06.13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 06.12. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Á DUNA-MUNKA-TOP projektben vállalt tevékenységek keretében kommunikációs tevékenység 
elvégzése érdekében árajánlatok bekérésére van szükség a legkedvezőbb ajánlatot nyújtó 
gazdasági szereplő kiválasztásával. 
 
18.Javaslat árajánlatok bekérésére 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 pályázati koordinációs ügyintéző 
Meghívott:  
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2018.06.12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.06.13. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2018.06.13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018.06.12. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A DUNA-MUNKA-TOP projekt működése kapcsán létrejött Foglalkoztatási Fórum és 
Foglalkoztatási Paktum 2018. évi őszi ülése, az Irányító Csoport 2018. II. félévi ülése, valamint a 
munkacsoport értekezletek rendezvényszervezési feladatainak ellátása érdekében árajánlatok 
bekérésére van szükség.  
 



19.Javaslat árajánlatok bekérésére a DUNA-MUNKA-TOP projektben megvalósítandó 
„Humánerőforrás-térkép” tanulmány aktualizálása érdekében  
 
Előadó: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
Előkészítő: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
 Módné Pöstényi Mária pályázati koordinációs ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2018. 06.12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 06.13. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2018. 06.13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 06.12. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Á DUNA-MUNKA-TOP projektben vállalt tevékenységek keretében 2016. november hónapban 
elkészült egy „Humánerőforrás-térkép” tanulmány, melynek aktualizálása érdekében árajánlatok 
bekérésére van szükség a legkedvezőbb ajánlatot nyújtó gazdasági szereplő kiválasztására. 
 
20.Javaslat árajánlatok bekérésére a DUNA-MUNKA-TOP projektben megvalósítandó  
monitoring vizsgálat lefolytatása érdekében  
 
Előadó: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
Előkészítő: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
 Módné Pöstényi Mária pályázati koordinációs ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2018. 06.12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 06.13. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2018. 06.13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 06.12. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Á DUNA-MUNKA-TOP projektben vállalt tevékenységek keretében monitoring vizsgálat 
lefolytatására árajánlatok bekérésére van szükség a legkedvezőbb ajánlatot nyújtó gazdasági 
szereplő kiválasztásával. 
 
21.Javaslat a TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001 „DUNA-MUNKA-TOP” című projekt keretében 
árajánlatok bekérésére irodaszerek beszerzéséhez  
 
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. 06.12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 06.13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 06.12. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001 „DUNA-MUNKA-TOP” projektben vállaltak és a kötelező 
adminisztrációs feladatok elvégzéséhez a megvalósításban résztvevő szakemberek munkájához 
szükséges irodaszerek beszerzése érdekében árajánlatok bekérésére van szükség a 
legkedvezőbb ajánlatot nyújtó gazdasági szereplő kiválasztása céljából.  
 
 
 
 
 
 



22.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város óvodáinak és bölcsődéinek részére történő 
víztakarékos eszközök beszerzésére és telepítésére 
 
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: - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2018.06. 12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.06. 13. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2018.06. 13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018.06. 12. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros MJV óvodái és bölcsődéi számára víztakarékos eszközök beszerzése és telepítése 
indokolt, hiszen ezen berendezéssel jelentős vízmennyiség takarítható meg. 
Jelen előterjesztés a gazdasági szereplők körének meghatározására az ajánlatok bekérésére tesz 
javaslatot.  
 
23.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város területén a Római körúti víztorony 
környezetébe (Hrsz.:451/76) telepítendő ivókút kivitelezési 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.(email: dvgzrt@dvgzrt.hu) 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2018.06. 12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.06. 13. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2018.06. 13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018.06. 13. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros MJV területén a Római körúti víztorony környezetébe ivókút telepítése vált 
szükségessé. Az ivókút vízellátásának és szennyvíz elvezetésének tervezésére irányuló 
előterjesztést a közgyűlés a 407/2017. (VI.15.) határozatában elfogadta. Az engedélyezési tervek 
elkészültek, ezen előterjesztés a kivitelezési munkálatokra irányul. 
 
24.Javaslat Dunaújváros szúnyoggyérítésre vonatkozóan a vállalkozói szerződés 
jóváhagyására  
 
Előadó: városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
Előkészítő: Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
 Szabó László ügyintéző 
Meghívott:  
Véleményező bizottságok: 
Pénzügyi bizottság 2018.06. 12. 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.06. 13. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018.06. 12. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros szúnyoggyérítésre vonatkozóan a vállalkozói 
szerződés jóváhagyása 
 
 



25.Javaslat Dunaújváros területén járdák és lépcső felújítási munkálataira 
 

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. 06. 12. 
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2018. 06. 13. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 06. 13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                                               2018. 06. 12. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a Dunaújváros területén járdák és lépcső 
felújítási munkálataira tesz javaslatot a DVG Zrt. által megküldött árajánlatok alapján. 
 
26.Javaslat DMJV közigazgatási területén működtetett térfelügyeleti kamerarendszer 
karbantartására, javítására, folyamatos üzemének biztosítására árajánlatok bekérésére 
 
Előadó: Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető 
Előkészítő: Markóth Béla igazgató/osztályvezető 
 Farkas Róbert ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2017.06. 13. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.06. 13. 
pénzügyi bizottság 2018.06. 12. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A DMJV Önkormányzat és az ERANDO Biztonságtechnikai Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. között 
2017. július 13. napján megkötésre került vállalkozási szerződés, amely a Dunaújváros 
térfelügyeleti kamera rendszer karbantartásáról, javításáról szól, 2018. július 31. napjával lejár. 
Jelen előterjesztés a karbantartással kapcsolatos árajánlatok bekérésére tesz javaslatot 
 
27.Javaslat Dunaújvárosban, a Belváros területén új parkolóhelyek létesítésére vonatkozó 
tanulmányterv készítésére. 
 
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 
 Nyáradi Anna ügyintéző 
Meghívott: Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt.   
Véleményező bizottságok: 
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság                       2018. 06. 13. 
pénzügyi bizottság                                               2018. 06. 12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság                                              2018. 06. 13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                                            2018. 06. 12. 
A napirendi pont rövid tartalma: a Dunaújvárosban, a Belváros területén (Szórád M. út – Dózsa 
Gy. u. - Kallós D. u. - Építők útja – Vasmű út – Kossuth L. u. - Panoráma u. - Batsányi J. u. - 
Apáczai Cs. J. u. által határolt terület) új parkolóhelyek létesítésére vonatkozó tanulmányterv 
készítésére beérkezett árajánlat ismertetése és megtárgyalása. 
 
 
 



28.Javaslat parkolóhelyek és gyalogátkelőhely tervezésére Dunaújváros területén 
 
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 
 Nyáradi Anna ügyintéző 
Meghívott: Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt.   
Véleményező bizottságok: 
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2018. 06. 13. 
pénzügyi bizottság   2018. 06. 12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 06. 13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 06. 12. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés Dunaújváros területén új parkolóhelyek és 
gyalogátkelőhely tervezésére tesz javaslatot a DVG Zrt. által megküldött árajánlatok alapján. 
 
29.Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó 
szolgáltatási keretszerződés 2. sz. módosítása (2018. április-december hónap ) megkötésére 

 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 

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

Előkészítő: Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető 
 Telekesné Szerényi Orsolya pénzügyi gazdálkodási ügyintéző 
Meghívott:  Mádai Balázs elnök-vezérigazgató DVG Zrt 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2018.06.12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.06.13. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2018.06.13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018.06.13. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros MJV Önkormányzata a DVG Zrt. útján látja el közfeladatait évente kötendő 
szolgáltatási keretszerződés alapján. A szerződésben meghatározott parkfenntartás, városi parkok 
zöldterületek fenntartása (II.), köztéri hulladékgyűjtő edények karbantartása, pótlása (VII.) egyéb 
köztiszt. feladatok, szemét konténerbe rakodása (VIII.), köztéri műtárgyak és berendezések 
karbantartása (X.), út és járdaburkolatok felületi javítása, karbantartása (XIV.), közkifolyók 
üzemeltetése (XVII.) feladatokra jóváhagyott előirányzat mértéke előreláthatólag nem elegendő a 
feladatok zökkenőmentes ellátására, mely a szerződés 2. számú módosítását indokolja. 
 
30.Javaslat Dunaújváros lakosságának a 41 éves Agárdi Popstrand nagyszabású 
koncertsorozatán való kedvezményes részvételére 
 
Előadó: vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő: dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Kemenczei Anett ügyintéző 
Meghívott: Turbók János főrendező (2484 Agárd, Chernel I. u. 1.) 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság        2018.06.12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság      2018.06.13. 
pénzügyi bizottság         2018.06.12.                              
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2018.06.12. 
A napirendi pont rövid tartalma: A 2017. évhez hasonlóan Turbók János – az Agárdi Popstrand 
Regionális Rendezvényközpont főrendezője – Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
részére együttműködési lehetőséget kínál fel az Agárdi Popstrand rendezvényeinek 50%-os 
igénybevételére Dunaújváros lakosainak számára a 2018. évben. A kedvezmények 



igénybevételéhez, illetve az együttműködés létrejöttéhez, az önkormányzatnak 420. 000 Ft + ÁFA 
(571.500,- Ft) összeggel kell hozzájárulnia.  
 
31.Javaslat állásfoglalás kialakítására a dunaújvárosi 1637/2 hrsz.-ú, bolt megnevezésű, 
természetben Dunaújváros, Temető u. 60. szám alatt található ingatlan 22/244-ed részére 
vonatkozó elővásárlási jog gyakorlása tárgyában 
 
Előadó: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Dr. Kaja Edit ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság   2018.06.13. 
A napirendi pont rövid tartalma: Gémesné Laczkó Erzsébet értékesíteni szándékozik az  
tulajdonban álló, dunaújvárosi 2637/2 hrsz.-ú ingatlanból a 22/244-ed tulajdonrészét. A tulajdonos 
képviselője kéri az önkormányzat, mint tulajdonostárs nyilatkozatát az elővásárlási jog 
gyakorlásáról. 
 
32.Javaslat a dunaújvárosi 2976/36 és 2976/38 hrsz.-ú, kivett beépítetlen területek - 
természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlanok - értékesítésére vonatkozó 
pályázat bontására 
 
Előadó: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő: Engyel László ügyintéző  
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 06.13. 
A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Közgyűlése az 210/2018.(IV.19.) határozatában döntött a 
dunaújvárosi 2976/36 és 2976/38 hrsz.-ú, természetben az Északi Ipari Parkban található 
ingatlanok pályázati úton történő értékesítéséről. A pályázati felhívás az előkészítő osztály 
megjelentette a Dunaújváros című hetilapban, az önkormányzat honlapján és az önkormányzat 
hirdetőtábláján. A pályázat postára adásának határideje 2018 május 18. volt. 
 
33. Egyebek 
 
 
Dunaújváros, 2018. június 8. 
 
 
 
        Hingyi László s.k. 
      a gazdasági és területfejlesztési bizottság 
                elnöke 


