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Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 1. Földszinti díszterem 
 
 
Nyílt napirendek: 
 
1. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a szociális 
rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló  35/2015. (XII. 
18.) önkormányzati rendelete módosítására 
Előadó:  a szociális,  egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
a pénzügyi bizottság elnöke 

Előkészítő: Dr. Deák Mária osztályvezető 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok:   
a szociális,  egészségügyi és lakásügyi bizottság    2018. január 16. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2018. január 17. 
a gazdasági és területfejlesztési bizottság    2018. január 17. 
a pénzügyi bizottság       2018. január 16. 
A napirendi pont rövid tartalma: A rendeletmódosításra azért van szükség, mert egyrészt az 
általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény által használt új fogalmat be kell 
emelni a rendeletbe, másrészt mivel az önkormányzat 2018-ban két alkalommal tervezi, hogy az 
időskorúak részére támogatást nyújt, ezt is át kell vezetni a rendeleten. 
 
2. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott 
közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők 
jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 7/2013.(III.01.) önkormányzati rendelet 
módosítására 
Előadó: jegyző 
Előkészítő: Bojér Éva  osztályvezető 
 Cserpes Márta ügyintéző 
Meghívott: ---. 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2018.01. 16. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.01. 17. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018.01. 17. 
 
 



A napirendi pont rövid tartalma:  
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltak alapján a közgyűlés 
rendeletben állapíthatja meg a köztisztviselőknek a tárgy évre vonatkozó illetménykiegészítés 
mértékét.  
 
3. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 30/2017.(X.20.) önkormányzati 
rendelete alapján a dunaújvárosi sportolók jutalmazására 
Előadó: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit  Vagyonkezelési Osztály osztályvezető 
                                      Kemenczei Anett ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok:                                                              
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság  2018.01.16. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság                                                2018.01.17. 
pénzügyi bizottság                                                                                            2018.01.16. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 30/2017. (X.20.) 
önkormányzati rendelete az önkormányzat sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól, 
kötelezettségeiről és támogatásáról tartalmazza a dunaújvárosi székhelyű 
sportszervezetek/sportolók jutalmazását. 
 
4. Javaslat a TOP-6.6.2-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése 
projekt megvalósítására vonatkozó Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 2.sz. 
módosításának aláírására 
Előadó:   Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető 
Előkészítő:   Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető 
   Sipos Réka ügyintéző 
Meghívott:   Mádai Balázs Vasmű u.41. Irodaház Kft. ügyvezető igazgató 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2018.01.16. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.01.17. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018.01.17. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Az előterjesztés a TOP-6.6.2-15-DU1-2016-00001 azonosító számon regisztrált “Szociális 
alapszolgáltatások infrastrukúrájának fejlesztése” projekt megvalósítására vonatkozó Konzorciumi 
Eggyüttműködési Megállapodás 2. sz. módosításának aláírására irányul. 
 
5. Javaslat a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás megvalósításával 
kapcsolatban a DVN Zrt.-vel megkötött megbízási szerződés módosítására 
Előadó:     az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
      az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke 
      a pénzügyi bizottság elnöke 
Előkészítő:        Szabó Imre osztályvezető 
        Hévizi Andrea településrendezési ügyintéző 
Meghívott:          DVN Zrt. részéről ügyvezető igazgató, Sági Péter 
Véleményező bizottságok: 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2018.01.17. 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 2018.01.17. 
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 2018.01.16. 
Pénzügyi Bizottság 2018.01.16. 
A napirendi pont rövid tartalma: A dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás 
megvalósításával kapcsolatos döntések meghozatalára, a DVN Zrt.-vel megkötött megbízási 
szerződés módosítására, a polgármester felhatalmazása a szükséges dokumentumok aláírására. 
 
 
 



6. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a helyi nemzetiségi 
önkormányzatok között fennálló együttműködési megállapodás 2. módosítására 
Előadó:                      Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság elnöke 
 Pénzügyi Bizottság elnöke 
 Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság elnöke 
 Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság elnöke 
Előkészítő:                Bojér Éva személyügyi és működtetési osztályvezető 
                                   Balló Bernadett ügyintéző 
Meghívott:                 Modrzejewska Ewa DMJV Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat elnöke  
 Hosszú János DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
 Mudra József DMJV Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat elnöke  
 Benkovics Nóra DMJV Szerb Nemzetiségi Önkormányzat elnöke  
 Miskolczi László DMJV Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese 
Véleményező bizottságok: 
Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága  2018.01.16. 
Pénzügyi Bizottság 2018.01.16. 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 2018.01.17.    
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2018.01.17.          
A napirendi pont rövid tartalma:   
Dunaújváros MJV Önkormányzata a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal együttműködési 
megállapodást kötött 2015. február 2-án.  A polgármesteri hivatalban történt szervezeti változások, 
valamint a törvényi változások szükségessé tették a megállapodás néhány helyen történő módosítását. 
 
7. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátására vonatkozó ajánlatok bekérésére 
Előadó: Városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
Előkészítő: Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
  Somfainé Petőfalvi Anita közbeszerzési ügyintéző 
  Rontó Mónika közbeszerzési ügyintéző 
Meghívott:- 
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság     2018.01.17. 
Pénzügyi Bizottság        2018.01.16. 
Az Önkormányzat Bírálóbizottsága      2018.01.23. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által, 12 hónapra kötött határozott időtartamú – 
hivatalos közbeszerzési feladatok ellátására kötött – Megbízási Szerződés 2018. május 9-én lejár, 
így a fenti tárgyban ajánlatok bekérése szükséges. 
 
8. Javaslat a dunaújvárosi csónakház előtti úszóműves csónakkikötő ponton jóváhagyási 
tervdokumentációjának elkészítésére, és az engedélyeztetési eljárás lefolytatására  
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 

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

Előkészítő: Markóth Béla osztályvezető 
 Somfai Tamás ügyintéző 
Meghívott: Mádai Balázs DVG. Zrt. 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2018.01.16 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.01.17 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2018.01.17 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018.01.17 
A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros MJV Önkormányzatának tulajdonát képező csónakház előtti stégek/úszóműveknek 
engedélyeztetése szükséges mert meg kell felelni a „Szemleszabályzat” (13/2001. (IV.10.) KöViM 
rendelet és módosításai) és BHMFE előírásainak.  
 



9. Javaslat a DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátásához szükséges 
konténerek és zsákok biztosítására vonatkozó keretszerződés megkötésére a DUNANETT 
Nonprofit Kft.-vel. 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 

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

Előkészítő: Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető 
 Beéry Réka ügyintéző 
Meghívott: Ferencz Kornél DUNANETT Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató 
 Bencsik István DUNANETT Nonprofit Kft. igazgató 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2018.01.16. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.01.17. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2018.01.17. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018.01.17. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
DMJV Önkormányzata a DHHF Nonprofit Kft. útján látja el közfeladatait. A közfeladatok ellátásához 
DMJV Önkormányzatának konténereket és zsákokat kell biztosítani, ezért keretszerződést kell kötni a 
DUNANETT Nonprofit Kft.-vel. 
 
10. Javaslat a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros újszülött élesztő- és 
melegítőasztal megvásárlásáról szóló kérelmének támogatására 
Előadó:     a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke  
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:                   Dr. László Borbála osztályvezető 

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

Dunaújváros  
 
Véleményező bizottságok: 
a szociális, egészségügyi és lakásügyi  bizottság                     2018. 01. 06. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság                                  2018. 01. 07. 
pénzügyi bizottság                                                                    2018. 01. 06. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                           2018. 01. 17. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros 
megkereste DMJV Polgármesterét, hogy egy – a jótékonysági bálon befolyt összegből vásárolni 
tervezett – újszülött élesztő- és melegítőasztal eszköz beszerzéséhez hiányzó összegének erejéig 
(546.370,- Ft) az Önkormányzat járuljon hozzá az eszköz beszerzéséhez.  
 
11. Javaslat a Magyar Diáksport Szövetség Diákolimpia rendezvénysorozata támogatására 
irányuló kérelmének elbírálására 
Előadó:             oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke                                                            
                                   gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke                                              
                                   pénzügyi bizottság elnöke                                 
   ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: dr. László Borbála – osztályvezető 
Meghívott: Balogh Gábor – elnök 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2018. 01. 16. 
pénzügyi bizottság                                                                                  2018. 01. 16. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság                                                2018. 01. 17.  
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                          2018. 01. 17. 



 
A napirendi pont rövid tartalma: A Magyar Diáksport Szövetség a Játékos Sportverseny 
Diákolimpia® Dunaújvárosban megrendezendő országos döntőjének támogatására irányuló 
kérelmet nyújtott be Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata felé. Az igényelt támogatási 
összeg 700.000,- forint. 
 
12. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Pénzügyi Bizottságának 2018. évi 
munkatervének elfogadására 
Előadó: Dudás Pálné költségvetési és pénzügyi osztályvezető 
Előkészítő: Dudás Pálné költségvetési és pénzügyi osztályvezető 
 Kiss Szilvia gazdasági ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2017.01. 16. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2017. (XII.15.) 
önkormányzati rendelet szerint a Pénzügyi Bizottság munkaterv alapján működik. Az éves munkaterv 
jogszabályok vagy közgyűlési döntések alapján előre tervezhető napirendeket tartalmazza, mely 
alapján elkészítettük a Pénzügyi Bizottság 2018. évre vonatkozó munkatervét is. 
 
 
 
13. Egyebek 
 
 

 
Dunaújváros, 2018. január 12. 
 
 
 
                      Pintér Attila s.k.                 
  
                    pénzügyi bizottság elnöke  


