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M E G H Í V Ó  
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
 a  Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 

2018. december 5-én (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 Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítására 
 
Előadó: Cserna Gábor polgármester 
Előkészítő: Nagy Lászlóné költségvetési vezető ügyintéző 
Meghívott: - 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2018. 12. 04. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 12. 05. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 12. 04. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
által elfogadott 2018. évi költségvetést érintő döntések, valamint a kötött felhasználású állami 
támogatások felhasználása és saját hatáskörű előirányzat változások átvezetése a költségvetési 
rendeleten 
 
 
2.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata részére a 
2018. évi közfoglalkoztatás lebonyolítására nyújtott támogatási összegek felhasználásáról 
szóló elszámolás elfogadására 
 
Előadó:  a Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága elnöke 
 a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság elnöke 
 a Pénzügyi Bizottság elnöke 

Előkészítő: Bojér Éva személyügyi és működtetési osztályvezető 
 Burkovics Otilia titkársági igazgatási ügyintéző 

Meghívott: Hosszú János Dunaújváros MJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata elnöke  
Véleményező bizottságok: 
Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága  2018.12. 04. 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság     2018.12. 05. 
Pénzügyi Bizottság        2018.12. 04. 



A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Önkormányzata 2018. évre 7,2 M  Ft összegű vissza 
nem térítendő és 4,8 M Ft összegű visszatérítendő támogatást nyújtott DMJV Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata részére a közfoglalkoztatással összefüggő bér és járulék kiadásainak, valamint a 
közfoglalkoztatással kapcsolatban felmerülő önerő finanszírozására. DMJV Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata a támogatás felhasználásáról szóló elszámolást határidőre benyújtotta. 
 
3.Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben foglalkoztatottak 2019. évi 
béren kívüli juttatására 
 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
  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 
 Prajdáné Kustán Erzsébet ügyintéző 
Meghívott: Varga Anna Éva a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény igazgatója 
 Bölcskei Anna az ESZI intézményvezetője 
 Kissné Fekete Éva az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője 
 Gyenes Józsefné a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője 
 Farkas Lajos az Intercisa Múzeum igazgatója 
 Kleinné Németh Judit az Egészségmegőrzési Központ intézményvezetője 
 Őze Áron a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza igazgatója 
 Farkasné Vörös Magdolna a GESZ igazgatója 
 Tóth Éva a József Attila Könyvtár Dunaújváros igazgatója 
 Hatvaniné Sáfár Erzsébet a Bölcsődei Dolgozók Szakszerv. képviselője 
 Tóthné Héger Katalin a Független Egészségügyi Szakszerv. képviselője,  
 Budavári Sándorné a KIÉT elnöke 
 Takács Gabriella az Útkeresés Segítő Szolg. Közalkalmazotti Tanács elnöke 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság   2018. 12. 04. 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság   2018. 12. 04. 
pénzügyi bizottság       2018. 12. 04. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2018. 12. 04. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság    2018. 12. 05. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A Közgyűlés 724/2017. (XI. 16.) határozata alapján az önkormányzat fenntartásában lévő 
intézményekben foglalkoztatottak 2018. évben havi nettó 5.000.- Ft béren kívüli juttatásban 
részesülnek. Az intézmények vezetői, az intézményekben tevékenykedő szakszervezetek vezetői 
az intézményekben dolgozók havi 8.000.- Ft béren kívüli juttatását kezdeményezték a 2019. évre. 
Az előterjesztésben valamennyi önkormányzati intézményben dolgozó béren kívüli juttatására 
teszünk javaslatot 2019. január 1-től december 31-ig.  A béren kívüli juttatásra két határozati 
javaslat készült, az „A” változat szerint a nettó 5.000.- Ft/hó/fő értékű béren kívüli juttatás 
56.054.220.- Ft kiadást, a „B” változat szerint a nettó 8.000.- Ft/hó/fő értékű béren kívüli juttatás 
89.686.752.- Ft kiadást jelentene önkormányzatunk számára 2019. évben. 
 
 
4.Javaslat az 1. számú fogorvosi körzet átvételéhez igényelt támogatás iránti kérelem 
elbírálására, feladatellátási szerződés megkötésére 
 
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: Kovács Henrietta Zsófia fogorvos 



                       Dózsáné dr. Sasvári Ildikó FMKH DJH Népegészségügyi Osztály osztályvezető 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2018. 12. 04. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 12. 04. 
pénzügyi bizottság 2018. 12. 04. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 12. 05. 
A napirendi pont rövid tartalma: A dunaújvárosi 1. számú fogorvosi körzetet ellátó Késmárkyné 
dr. Aladzsity Mária Magdolna a körzetre vonatkozó praxisjogát – az Önkormányzatunk által nyújtott 
támogatás megítélése esetén – eladná Kovács Henrietta Zsófia fogorvos részére. Kovács 
Henrietta Zsófia a praxisvásárláshoz 5.000.000,- Ft, a letelepedéséhez havonta 60.000,- Ft 
albérleti díj támogatását kéri Önkormányzatunktól. Az előterjesztés Kovács Henrietta Zsófia 
fogorvossal feladatellátási előszerződés és feladatellátási szerződés megkötésére, a támogatási 
kérelme elbírálására, valamint a meglévő feladatellátási szerződés megszüntetésére irányul. 
 
5.Javaslat a 15. számú felnőtt háziorvosi körzet orvosi szoftverének beszerzésére 
 
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. 12. 04. 
pénzügyi bizottság       2018. 12. 04. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2018. 12. 04. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság    2018. 12. 05. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az önkormányzatunk által működtetett 15. számú felnőtt 
háziorvosi körzetben dolgozó orvos új háziorvosi szoftver beszerzését kérelmezte. A beszerzésre 
és beszerelésre vonatkozó, megközelítőleg bruttó 302.000,- Ft-os ajánlat beérkezett. Az 
önkormányzat közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzéseinek lebonyolításáról szóló 
szabályzata értelmében a beszerzési eljárás eredményéről és a beszerzési eljárás nyerteséről 
való döntés a polgármester hatáskörében tartozik a Gazdasági és Területfejlesztési, a Pénzügyi, a 
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi, valamint az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi bizottság 
véleményének kikérése mellett. 
 
 
6.Javaslat a 9. számú fogorvosi körzet átvételéhez igényelt támogatás iránti kérelem 
elbírálására, feladatellátási szerződés megkötésére 
 
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: Dr. Pavel Andrei Emil fogorvos 
                       Dózsáné dr. Sasvári Ildikó FMKH DJH Népegészségügyi Osztály osztályvezető 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2018. 12. 04. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 12. 04. 
pénzügyi bizottság 2018. 12. 04. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 12. 05. 
A napirendi pont rövid tartalma: A dunaújvárosi 9. számú fogorvosi körzetet ellátó dr. Andorfalvi 
Éva Ilona a körzetre vonatkozó praxisjogát – az Önkormányzatunk által nyújtott támogatás 
megítélése esetén – eladná dr. Pavel Andrei Emil fogorvos részére, aki a praxisvásárláshoz 
5.000.000,-Ft összegű és a munkába járáshoz kér támogatást Önkormányzatunktól. Az 
előterjesztés dr. Pavel Andrei Emil fogorvossal feladatellátási előszerződés és feladatellátási 



szerződés megkötésére, a támogatási kérelme elbírálására, valamint a meglévő feladatellátási 
szerződés megszüntetésére irányul. 
 
7.Javaslat a dunaújvárosi illetékességű egyházközségek 2018. évi nyári gyerektáboraik 
lebonyolítására nyújtott támogatások elszámolásainak elfogadására 
 
Előadó: a humán szolgáltatási osztályvezető 
Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető 
 Bokor Zsuzsanna ügyintéző 
Meghívott: Baltási Nándor plébános 
 Böttger Antal lelkész 
 Kovács István parókus 
 Selmeczi Géza helyettes lelkész 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 12. 05. 
közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága 2018. 12. 04. 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2018. 12. 04. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros MJV Polgármestere 423/2018. (V. 10.) PM határozata alapján a dunaújvárosi 
illetékességű egyházközségek 2018. évi nyári gyerektáboraik támogatására összesen 2 millió 
forintban részesültek. Az egyházközségek benyújtották elszámolásaikat, melyek elfogadását 
ezúton kérjük a Tisztelt Bizottságoktól.  
 
8.Javaslat a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány XXIII. Csángó Bál támogatására 
irányuló kérelmének 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 – a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Meghívott: Tárnok Mária – elnök 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2018. 12. 04. 
pénzügyi bizottság                                                                                  2018. 12. 04. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság                                                2018. 12. 05.  
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                          2018. 12. 04. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány a XXIII. Csángó 
Bál támogatására irányuló kérelmet nyújtott be Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
felé. Az igényelt támogatási összeg 400.000,- forint; a rendezvény időpontja: 2019. február 23. 
 
 
9.Javaslat a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezetnél megüresedő álláshely betöltésére 
 
Előadó: Dr. László Borbála humán szolgáltatási osztályvezető 
Előkészítő: Dr. László Borbála humán szolgáltatási osztályvezető 
 Prajdáné Kustán Erzsébet ügyintéző 
Meghívott: Farkasné Vörös Magdolna a GESZ igazgatója 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 12. 05. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet igazgatója kéri a 2018. december 10. napjával 
megüresedő 1 fő (napi 8 órás) pénzügyi ügyintéző/főkönyvi könyvelő álláshely betöltésének 
engedélyezését 2019. január 1-től. Az álláshely éves bérköltsége járulékokkal összesen 
2.588.376.- Ft, amely összeg az intézmény 2019. évi költségvetésében tervezett. 
 



10.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. 12. 04. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 12. 05. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a 481/2018. 
(V.17) PM határozatával 163.000,- forint vissza nem térítendő támogatást ítélt meg a „Mindannyian 
Mások Vagyunk” Egyesület részére működési támogatásként. Az egyesület elnöke megküldte 
elszámolását. A Költségvetési és Pénzügyi Osztály a számlákat áttekintette, számszakilag és 
számviteli szempontból rendben találta.  
 
11.Javaslat a DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátásához szükséges 
konténerek és zsákok biztosítására vonatkozó keretszerződés megkötésére a DUNANETT 
Nonprofit Kft.-vel. 
 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 

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

Előkészítő: Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető 
 Beéry Réka ügyintéző 
Meghívott: Ferencz Kornél DUNANETT Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató 
 Bencsik István DUNANETT Nonprofit Kft. igazgató 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2018.12.04. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.12.05. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2018.12.04. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018.12.04. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
DMJV Önkormányzata a DHHF Nonprofit Kft. útján látja el közfeladatait. A közfeladatok 
ellátásához DMJV Önkormányzatának konténereket és zsákokat kell biztosítani, ezért 
keretszerződést kell kötni a DUNANETT Nonprofit Kft.-vel. 
 
 
12.Javaslat a DVG Zrt.-vel kötött szerződésekben szereplő határidő 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. 12. 04. 
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2018. 12. 04. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 12. 05. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                                               2018. 12. 04. 
A napirendi pont rövid tartalma: DVG Zrt. szerződés állományának felülvizsgálata során számos 
elindított feladat azt indokolja, hogy jelenleg ismert folyamat alapján a szerződések teljesítési 
határideje módosuljon. 
 



13.Javaslat a dunaújvárosi kerékpárutak felújítási munkáira kötött vállalkozási 
keretszerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére 
 
Előadó: Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője 
Előkészítő: Debreczeni Tamás vezető ügyintéző 
Meghívott: Mádai Balázs ügyvezető, DVG Zrt. 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2018. 12. 04. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 12. 05. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2018. 12. 04. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 12. 04. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a dunaújvárosi kerékpárutak felújítási munkáira 
kötött vállalkozási keretszerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére tesz javaslatot. 
 
14.Javaslat Dunaújváros, közvilágítási passzív elem javítására 
 
Előadó: Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető 
Előkészítő: Markóth Béla osztályvezető 
 Farkas Róbert ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2018.12. 05. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.12. 05. 
pénzügyi bizottság 2018.12. 04. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018.12. 05. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros, Ond utcában lévő, közbiztonságot veszélyeztető, üzemen kívüli közvilágítási 
kandeláberek elbontására, Dunaújváros, Vasmű úti körforgó melletti parkoló közvilágítás javítására 
tesz javaslatot. 
 
15.Javaslat a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalattal történő Megállapodásra a dunaújvárosi 
magaspart védelmi rendszerének 2019. évi támogatás nyújtásáról (2019. január 1.– től 
december 31.-ig ) terjedő időszak 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 osztályvezető sk. 
 Somfai Tamás ügyintéző  
Meghívott: Mádai Balázs DVG. Zrt. 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2018.12. 04. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.12. 05. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2018.12. 05. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018.12. 04. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
Az előterjesztés a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat 2019.01.01. - 2019.12.31. közötti időszak 
működési költségtérítésére tesz javaslatot bruttó 7.825.000,- Ft összegben. 
 
16.Javaslat 2019. január-március 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 2018.12. 04. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.12. 05. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2018.12. 04. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018.12. 04. 
A napirendi pont rövid tartalma: 2018. 12. 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. 
 
17.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 30/2017.(X.20.) önkormányzati 
rendelete alapján a dunaújvárosi sportolók jutalmazására 

 
Előadó: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztály osztályvezető 
                                      Kemenczei Anett ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok:                                                              
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság  2018.12.04. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság                                                          2018.12.05. 
pénzügyi bizottság                                                                                            2018.12.04. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 30/2017. (X.20.) 
önkormányzati rendelete az önkormányzat sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól, 
kötelezettségeiről és támogatásáról tartalmazza a dunaújvárosi székhelyű 
sportszervezetek/sportolók jutalmazását. 
 
18.Javaslat a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2018. évi várható 
eredményéről szóló tájékoztató megismerésére és tarifamódosítási javaslattal kapcsolatos 
állásfoglalás kialakítására 
 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 

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

Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Engyel László ügyintéző 
Meghívott: Suralik András forgalmi igazgató, KNYKK Zrt. 
 Erős István Fejér megyei személyszállítási üzletágvezető-helyettes 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2018. 12. 04. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 12. 04. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 12. 04. 
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2018. 12. 04. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A KNYKK Zrt. megküldte Dunaújváros MJV Önkormányzata részére a 2018. évi várható 
eredményéről szóló tájékoztatóját és javaslatot tett tarifamódosításra, mely 2019. január 01-én 
lépne hatályba. 
 
19.Javaslat a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. 40 millió 
forintos tagi kölcsön visszafizetési határidejének módosítására 
 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 



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

Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Engyel László ügyintéző 
Meghívott: Nyakacska Zsolt ügyvezető, DKKA Nonprofit Kft. 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2018. 12. 04. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 12. 04. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 12. 04. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros MJV Közgyűlése az 331/2018. (V.17.) határozatával döntött arról, hogy 40 millió Ft 
tagi kölcsönt nyújt a DKKA Nonprofit Kft. részére. A tagi kölcsön visszafizetési határideje 2018. 
szeptember  30-án lejárt, ennek okán szükséges a tagi kölcsön visszafizetési határidejét 
módosítani. 
 
20.Javaslat a Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület részére nyújtott 1.000.000- Ft vissza 
nem térítendő támogatás – felhasználás elszámolásának megtárgyalására 
 
Előadó: vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Serfőző Anikó ügyintéző 
Meghívott: Somfai Rezső elnök 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2018.12.04. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.12.05.  
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a 657/2018. (VII.12.) határozat alapján 1.000.000- 
Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott az egyesület 2018. évi további működésére és 
halasításra. Az elszámolás a támogatási összeg felhasználásáról megérkezett osztályunkra. 

21.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének Dunaújváros Önkormányzata 
tulajdonában álló lakások, lakóépületek és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
elidegenítésének egyes szabályairól szóló 18/1994. (VI.29.)  önkormányzati rendelet 
módosítására 
 
Előadó:       a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság  

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

Előkészítő:  dr. Vántus Judit osztályvezető 
 dr. Horinka Hajnalka ügyintéző 
Meghívott:   - 
Véleményező bizottságok: 
a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság   2018.12. 04. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság   2018.12. 05. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2018.12. 04. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Önkormányzata tulajdonában álló lakások, 
lakóépületek és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének egyes szabályairól szóló 
18/1994. (VI.29.) önkormányzati rendelete 6. §-a a helyiségek elidegenítési szabályai között 
szabályozza az elővásárlásra jogosultak körét. A rendelet hivatkozott szakaszának módosítása 
szükséges abban a vonatkozásban, hogy az elővásárlásra jogosultak köréből ki kell venni a 
társasházi közösség és a társasházi közösség tagjait. 
 
22.Javaslat a Radari Sporttelep kivilágítását biztosító villamosenergia teljesítmény bővítés 
finanszírozására (DVG Zrt. kérelem) 

Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 



 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző 
Meghívott: Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt.   
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság  2018.12.05. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                           2018.12.04. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság  2018.12.05. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Radari Sporttelepen található futballpályák kivilágításához 
szükséges villamos energia teljesítmény nem elegendő. Az energiabővítés díja bruttó 2.211.324,-Ft. 
 
23.Javaslat a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 2019. évi módosított 
munkatervének elfogadására 
 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
 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 
 Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző 
Meghívott: Kiss András ügyvezető, Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nkft. 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2018.12.05. 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság            2018.12.05. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.12.05. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018.12.04. 
A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Közgyűlése a 626/2018.(XI.15.) számú határozattal 
elfogadta a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 2019. évi működésére vonatkozó 
munkatervét. Kiss András ügyvezető módosította a munkatervet, 1 millió forint plusz forrás 
szükséges a feladatellátáshoz. 
 
24.Javaslat a dunaújvárosi 1529 helyrajzi számú, Szilágyi Erzsébet úton található ingatlan 
egy részének értékesítéséről szóló döntés meghozatalára 
 
Előadó: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Dr. Kaja Edit ügyintéző 
Meghívott: Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság   2018. 12. 05. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
DMJV Önkormányzat tulajdonát képezi a dunaújvárosi 1529 helyrajzi számú, természetbe 
Dunaújváros, Szilágyi Erzsébet úton található 5329 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület 
megnevezésű ingatlan. Tóth Tamás kérelmet nyújtott be, miszerint a fenti ingatlanból szeretne 
megvásárolni egy kb. 1200 m² nagyságú részt. 
 
25.Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Dunaújváros, Munkás u. 14.  557 hrsz. 
alatti ingatlan villamos energia ellátásához (Papp Gábor egyéni vállalkozó kérelme) 
 
Előadó: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Hingyi Brigitta ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság   2018 . 12. 05. 



A napirendi pont rövid tartalma: Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem kártalanítási összeg 
megfizetésével. A tervezett villamos mű megvalósítása az önkormányzati tulajdonú, 551 hrsz.-ú 
ingatlan igénybevételével történne. (A kártalanítási összeg 2.200,-Ft+áfa)  
 
26.Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Dunaújváros, Szilágyi E. u. 1566/54 hrsz. 
alatti ingatlan villamos energia ellátásához (Papp Gábor egyéni vállalkozó kérelme) 
 
Előadó: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Hingyi Brigitta ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság   2018. 12. 05. 
A napirendi pont rövid tartalma: Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem kártalanítási összeg 
megfizetésével. A tervezett villamos mű megvalósítása az önkormányzati tulajdonú, 1542 hrsz.-ú 
ingatlan igénybevételével történne. (A kártalanítási összeg 11.000,-Ft+áfa)  
 
27. Egyebek 
 
 
Dunaújváros, 2018. november 30. 
 
 
 
        Hingyi László s.k. 
       a gazdasági és területfejlesztési 
        bizottság elnöke 


