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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
Pénzügyi Bizottság 

2018. 02. 13. (kedd) 
16:00 órai kezdettel 

rendlkívüli nyílt ülést tart, melyre meghívom 
 

 
Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 1. Földszinti díszterem 
 
 
 
Javasolt napirendek: 
 
1.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítására 
 
Előadó: Cserna Gábor polgármester 
Előkészítő: Dudás Pálné költségvetési és pénzügyi osztályvezető  
 Szekeres Réka pénzügyi vezető ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2018. 02. 13. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 02. 13.  
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 02. 13. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
által elfogadott 2017. évi költségvetést érintő döntések, valamint a kötött felhasználású állami 
támogatások felhasználása és saját hatáskörű előirányzat változások átvezetése 
visszamenőlegesen a költségvetésen 
 
2.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló rendeletének megalkotására  

 
Előadó: Cserna Gábor polgármester  
Előkészítő: Dudás Pálné osztályvezető 
  Szekeres Réka pénzügyi vezető ügyintéző 
Meghívott: Bata János könyvvizsgáló  
  Haraszti Julianna KIÉT elnök 

Ságiné Schilling Judit szakszervezeti titkár 
A Polgármesteri hivatal osztályvezetői  

Véleményező bizottságok: 
Pénzügyi bizottság 2018. február 13. 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. február 13. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. február 13. 
 
 



A napirendi pont rövid tartalma: 
A hatályos jogszabályoknak megfelelően kidolgozott költségvetést megalapozó számadatok 
alapján elkészült a 2018. évi költségvetés rendelet tervezete, melyet elfogadásra a T. Közgyűlés 
elé terjesztünk. 
 
3.Javaslat kártérítési igény elbírálására 
 
Előadó: jogi és közgyűlési osztályvezető 
Előkészítő: dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2018. 02. 07. 
pénzügyi bizottság  2018. 02. 13.  
A napirendi pont rövid tartalma: 2017. december 08-án reggel a károsult a Dunaújváros, 
Erdősor 18-20. számú épületek közötti sérült járdán megbotlott, melynek következtében bal 
felkarja két helyen eltörött. Király Péter kártérítési igénnyel lépett fel DMJV Önkormányzatával 
szemben.  
 
4.Javaslat a Petőfi Sándor Általános Iskola épületenergetikai felújításához kapcsolódó 
kiegészítő munkák elvégzésére  

 
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  
 Kindle-Vincze Márta ügyintéző 
Meghívott: Mádai Balázs -elnök vezérigazgató DVG Zrt. 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2018.02. 13. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.02. 13. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2018.02. 13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018.02. 13. 
A napirendi pont rövid tartalma: Jelen a Petőfi Sándor Általános Iskola épületenergetikai 
felújításához kapcsolódó kiegészítő munkák elvégzésére  tesz javaslatot. 
 
5.Javaslat a TOP program keretében megvalósítandó „A Baracsi úti Arborétum” elnevezésű 
beruházások előkészítésével kapcsolatos feladatok elvégzésére 
 
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 
         Kindle-Vincze Márta  ügyintéző 
Meghívott:            Mádai Balázs elnök-vezérigazgató 
        DVG Zrt. 
Véleményező bizottságok: 
a Gazdasági és területfejlesztési bizottság      2018.02.13. 
a Pénzügyi bizottság         2018.02.13. 
a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság   2018.02.13. 
az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2018.02.13. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A Baracsi úti Arborétum fejlesztésére irányuló projekt a TOP - 6.1.4. keretében valósul meg. A 
projektben  tervek beszerzése szükséges a projekt megvalósításhoz.  
 
 



 
6.Javaslat a Vasvári Pál Általános Iskola melléképületének alapstabilizációs és utólagos 
vízszigetelési munkáinak kivitelezésére 

 
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  
 Nyáradi Anna ügyintéző 
Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2018.02. 13. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.02. 13 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2018.02. 13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018.02. 13. 
A napirendi pont rövid tartalma: Jelen előterjesztés a Vasvári Pál Általános Iskola 
melléképületének alapstabilizációs és utólagos vízszigetelési munkáinak kivitelezésére tesz 
javaslatot. 

 
7.Javaslat a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dunaújvárosi Tagintézménye részére 
biztosított ingatlan felújításáról 
 
Előadó: városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
Előkészítő: Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
 Szedresi Csaba ügyintéző 
Meghívott: Mádai Balázs elnök -vezérigazgató, DVG Zrt. 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2018.02. 13.. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.02. 13. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2018.02. 13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018.02. 13. 
A napirendi pont rövid tartalma: Jelen előterjesztés a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 
Dunaújvárosi Tagintézménye részére biztosított ingatlan felújítására tesz javaslatot. 
 
8.Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó 
szolgáltatási keretszerződés 1. sz. módosítása /2018. január-március 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 2018.02.13. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.02.13. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2018.02.13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018.02.13. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
DMJV Önkormányzata a DVG Zrt. útján látja el közfeladatait évente kötendő szolgáltatási 
keretszerződés alapján. A költségvetési rendelet elfogadásáig január- március hónapra kötődik 
keretszerződés az elvégzendő munkákra. A szerződésben meghatározott (VIII.) Egyéb 
köztisztasági feladatok, illegális hulladék elszállítása feladatokra jóváhagyott előirányzat mértéke 
előreláthatólag nem elegendő a feladatok zökkenőmentes ellátására, mely a szerződés 1. számú 
módosítását indokolja. 



 
9.Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó 
szolgáltatási keretszerződés - 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 2018.02.13. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.02.13. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2018.02.13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018.02.13. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
DMJV Önkormányzata a DVG Zrt. útján látja el közfeladatait évente kötendő szolgáltatási 
keretszerződés alapján. Jelen keretszerződés 2017. április-december havi időszakról szól. 
 
 
10.Javaslat a TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése című pályázaton való 
részvételhez szükséges módosított megállapodás aláírására 
 
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: 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 2018.02.13. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.02.13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018.02.13. 
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság          2018.02.13.  
  
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 pályázaton való részvételre, a támogatási kérelem 
benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség. A pályázattal kapcsolatos feladatok 
egyelőre nem nevesíthetők, ezért új módosított megállapodás aláírása szükséges.   
 
 
11.Javaslat Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztésének 2. üteme tárgyában 
létrejött Támogatási 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 
 a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke  
Előkészítő:  Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály vezetője  
                      Hévízi Andrea településrendezési ügyintéző                     
Meghívott:   DVN Zrt., Sági Péter ügyvezető igazgató                     
 



 
Véleményező bizottságok: 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2018.02.13. rk. 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 2018.02.13. rk. 
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 2018.02.13. rk. 
Pénzügyi Bizottság 2018.02.13. rk. 
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság 2018.02.13. rk. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros labdarúgó –sportlétesítmény fejlesztésének 2. 
ütemére irányuló döntések meghozatala, a Polgármester felhatalmazása a fejlesztéssel 
kapcsolatos döntések meghozatalára és a Támogatási Szerződés módosítására, a hozzá 
szükséges dokumentumok aláírására. 
 
12.Javaslat a Gagarin tér 7-11 Társasház árkádjának kötendő támogatási szerződés 
véleményezésére 

Előadó: a Pénzügyi bizottság elnöke 
 az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:   Szabó Imre – osztályvezető 
                       Kárgli Rita - településrendezési ügyintéző 
Meghívott:  Sztankovics András közös képviselő 
 2400 Dunaújváros Duna sor 11. 3/3. 
Véleményező bizottságok: 
a Pénzügyi bizottság         2018.02.13. 
az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2018.02.13. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Jelen előterjesztés a Gagarin tér 7-11 Társasházzal az árkád felújítására kötendő támogatási 
szerződés véleményezéséről szól. 
 
13.Javaslat a Jókai u. 19. és a Bóna u. 7. szám alatti ingatlanok őrzését biztosító 
riasztórendszer kiépítésére  (DVG Zrt. ajánlata) 

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 2018.02.13 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                          2018.02.13. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.02.13. 
A napirendi pont rövid tartalma: Javaslat a Jókai u. 19. és a Bóna u. 7. szám alatti ingatlanok 
őrzését biztosító riasztórendszer kiépítésére. A DVG Zrt. árajánlata a munkára a Jókai utcai 
ingatlanra bruttó 651.967,-Ft és a Bóna utcai ingatlanra 207.162,-Ft. 

14.Javaslat a Dunaújvárosi Egyetem és a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
közötti Bérleti/rendelkezésre állási szerződés megkötéséről 

 
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 2018.02.13. 
pénzügyi bizottság 2018.02.13. 
ügyrendi igazgatási és jogi bizottság 2018.02.13. 

A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújvárosi Egyetem kezdeményezte az egyetem “A” és “F” 
épületében lévő egyes helyiségek bérbeadását Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
részére 1 év határozott időre. A szerződés tervezet értelmében a bérleti, rendelkezésre állási díj 
havonta 3.000.000,-Ft. A bérleti szerződés megkötéséről a Közgyűlés dönt. 

 
15.Javaslat Mészáros Lászlóné által önkormányzati tulajdonba adott lakás bejárati ajtajának 
cseréjére (Dunaújváros, Szórád Márton út 2. 4. 1., 151/4/A/17 hrsz.) 
 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető  
 Engyel László ügyintéző 
Meghívott: Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt. 
  
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 02. 13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 02. 13. 
pénzügyi bizottság  2018. 02. 13. 
A napirendi pont rövid tartalma: Mészáros Lászlóné azzal a kéréssel kereste meg Dunaújváros 
MJV Önkormányzatát, hogy az általa önkormányzati tulajdonba adott és majd a tulajdonba adott, 
Mészáros Lászlóné által haszonélvezettel terhelt lakás bejárati ajtajának cseréjét végezze el az 
Önkormányzat. 
 
16.Javaslat a „Dunaújvárosi Közművelődési pályázat 2018” kiírására 
 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető 
 Bokor Zsuzsanna, kulturális ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság      2018.02.13. 
pénzügyi bizottság          2018.02.13. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság     2018.02.13. 
A napirendi pont rövid tartalma: A költségvetési rendelettervezet 5.c. mellékletében 20 M Ft 
szerepel „Kulturális és egyéb civil szervezetek pályázható kerete” címmel. A pályázati és a tartalékolt 
összegekre a bizottságoktól várunk javaslatot. A pályázat kiírása polgármesteri határozattal történik. 
 
17.Javaslat az Ezer Lámpás Éjszakája című rendezvényre, és szponzorációs szerződés 
megkötésére 
 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető 
 Bokor Zsuzsanna, kulturális ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 



oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság     2018.02.13 
pénzügyi bizottság         2018.02.13. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság    2018.02.13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2018.02.13. 
A napirendi pont rövid tartalma: A költségvetési rendelet 5. mellékletében „Kulturális, oktatási és 
ifjúsági feladatok” cím dologi kiadási közé beterveztünk 1.900 E Ft + 513 E Ft áfát az Ezer Lámpás 
Éjszakája c. rendezvényre, a rendezvény célja az eltűnt gyermekek felkutatása, az eltűnés 
megelőzése. A szervező Ezer Lámpás Éjszakája Alapítvány szponzorációs szerződés megkötésére 
tett javaslatot.  
 
18.Javaslat a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza intézménynél 1 fő takarítói 
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 osztályvezető 
 Péter Kata ügyintéző 
Meghívott: Őze Áron, a Bartók Színház igazgatója 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság      2018. 02. 13. 
pénzügyi bizottság         2018. 02. 13. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság      2018. 02. 13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2018. 02. 13. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Bartók Színház igazgatója azzal a kéréssel fordult 
Önkormányzatunkhoz, hogy az intézmény március 1-től 1 fő takarítót alkalmazhasson. Az 
intézményben 2 épületre (Kőszínház és B épület) 2 fő takarító dolgozik, de az egyenlőtlen 
munkaidő miatt (esti előadások) nem tudják a munkát ellátni. Az új álláshely többletfinanszírozást 
igényel (2.128.586,- forint), melyet az idei évre a Színház nem tervezett. 
 
Dunaújváros, 2018. február 9. 
 
 
       Pintér Attlia s.k. 


