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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése
Pénzügyi Bizottság

2018. 05.15.(kedd)
16:00   órai kezdettel

rendkívüli nyílt ülést tart, melyre meghívom

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

Nyílt napirendek:

1. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Önkormányzata  2017.  évi  költségvetésének
végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására

Előadó: Cserna Gábor polgármester
Előkészítő: Dudás Pálné költségvetési és pénzügyi osztályvezető

Börcs-Bajnok Csilla számviteli vezető ügyintéző
Meghívott: Bata János könyvvizsgáló

Haraszti Julianna KIÉT elnök 
Ságiné Schilling Judit szakszervezeti titkár

Véleményez  ő bizottságok:
Pénzügyi bizottság 2018. 05. 15.
Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 05. 15.
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 05. 15.
A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
rendelet-tervezete  kiegészítés  miatt  a  hatályos  jogszabályok  szerint  előkészítésre  került.
Szükséges  a  közgyűlés  által  a  rendelet  elfogadása,  melyhez  a  könyvvizsgáló  véleményét
csatoltuk. 

2. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. I-III. havi pénzügyi terve
teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására

Előadó: Cserna Gábor polgármester
Előkészítő: Börcs-Bajnok Csilla számviteli vezető ügyintéző
Meghívott: -
Véleményez  ő bizottságok:
Pénzügyi bizottság 2018. 05. 15.
Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 05. 15.
A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2018. évi  költségvetésének I-III.  havi pénzügyi
teljesítéséről, szöveges indoklással és számszaki melléklettel. 



3. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  környezeti  állapotáról  szóló  tájékoztató
elfogadására, kiadására és a nyomdai munkák kivitelezéséről szóló árajánlatok bekérésére

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. 05.15. (rk.)
Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 05.15. (rk.)
Pénzügyi bizottság 2018. 05.15. (rk.)
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 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
nyomdai  munkák  kivitelezésére  javaslatot  teszünk  arra,  hogy  mely  nyomdáktól  kérjünk  be
árajánlatot.

4. Javaslat az  EMAS Környezetvédelmi  Vezetési  és Hitelesítési  Rendszer  hitelesítéséhez
független, akkreditált EMAS hitelesítőtől árajánlat bekérésére és 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. 05.15. (rk.)
Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 05.15. (rk.)
Pénzügyi bizottság 2018. 05.15. (rk)
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, árajánlatot Ferjancsik Zsombor úrtól, a DQS Hungary Kft. (1026 Budapest, Guyon
R.  u.  21.)  egyéni  EMAS hitelesítőjétől  kérünk árajánlatot,  aki  kezdetektől  fogva  hitelesítette  a
hivatal  környezetirányítási  rendszerét.  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 IV. Települési Környezetvédelmi Programjának
elkészíttetésére és árajánlatok bekérésére

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. 05.15. (rk.)
Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 05.15. (rk.)
Pénzügyi bizottság 2018. 05.15. (rk.)
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 árajánlatokat
kérünk be Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat gazdálkodásának
rendjéről szóló 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete VII. Fejezet 40. § (1) és (8) bekezdése
alapján.  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.

6. Javaslat az oktatási és ifjúsági tevékenységű civil  szervezetek 2018. évi támogatására
vonatkozó pályázat elbírálására

Előadó: dr. László Borbála osztályvezető
Előkészítő: dr. László Borbála osztályvezető

Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző 
Meghívott: -
Véleményező     bizottságok:
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2018. május 15.
pénzügyi bizottság 2018. május 15.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. május 15.
A     napirendi     pont     rövid     tartalma: 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a 163/2018.  (II.  22.)  PM határozata alapján a
nevelés, az oktatás, a képességfejlesztés, az ismeretterjesztés és a szabadidős tevékenységek
támogatása  érdekében  pályázatot  írt  ki.  A  beérkezett  pályázatok  elbírálásáról  az  illetékes
bizottságok véleményének kikérését követően a polgármester, alapítványok esetében a közgyűlés
dönt. 

7. Javaslat  az  oktatási  és ifjúsági  tevékenységű civil  szervezetek  2018.  évi  támogatására
vonatkozó alapítványi pályázatok elbírálására

Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
 a pénzügyi bizottság elnöke

  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Előkészítő: dr. László Borbála osztályvezető

Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző 
Meghívott: -



Véleményező     bizottságok:
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2018. május 15.
pénzügyi bizottság 2018. május 15.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. május 15.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. május 15.
A     napirendi     pont     rövid     tartalma:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a 163/2018.  (II.  22.)  PM határozata alapján a
nevelés, az oktatás, a képességfejlesztés, az ismeretterjesztés és a szabadidős tevékenységek
támogatása  érdekében  pályázatot  írt  ki.  A  beérkezett  pályázatok  elbírálásáról  az  illetékes
bizottságok véleményének kikérését követően a polgármester, alapítványok esetében a közgyűlés
dönt. 

8. Javaslat  a  Vasas  Táncegyüttes  támogatására,  ennek  kapcsán  a  költségvetési  rendelet
módosítására, és szerződéskötésre a Vasas Táncegyüttes Alapítvánnyal

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: Horváth Attila, a Vasas Táncegyüttes Alapítvány kuratóriumi elnöke
Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság 2018. 05.15.
pénzügyi bizottság 2018. 05.15.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 05.15.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 05.15.
A napirendi pont rövid tartalma: 
A  2018.  évi  költségvetési  rendelet  5.a.  mellékletében  az  „MMK  Nkft.  Vasas  Táncegyüttes
támogatása” előirányzaton 4.000 E Ft szerepelt, amelyről az önkormányzat támogatási szerződést
kötött  a Nonprofit  Kft-vel,  de kifizetésre nem került  sor.  Javasoljuk, hogy az összeget  a Vasas
Táncegyüttes Alapítvány közvetlenül kapja meg.

9. Javaslat  a  Dunaújváros  MJV  Önkormányzata  és  a  Szent  Pantaleon  Kórház-
Rendelőintézet  között  a  4.  számú  felnőtt  háziorvosi  körzet  rezsiköltségének  fizetését
biztosító megállapodás megkötésére

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. László Borbála osztályvezető
Dr. Schleicher Judit jogi és egészségügyi ügyintéző

Meghívott: Dr.  Mészáros  Lajos  főigazgató  Szent  Pantaleon  Kórház-Rendelőintézet
Dunaújváros
Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2018. 05. 15.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 05. 15.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 05. 15.
pénzügyi bizottság 2018. 05. 15.
A napirendi pont rövid tartalma:
A 4. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátását 2018. június 1. napjától önkormányzatunk biztosítja
helyettesítő  orvos  közreműködésével  a  Dunaújváros,  Vasmű út  10.  szám alatti  telephelyen.  A
rendelő  rezsiköltségét  Önkormányzatunknak  kell  fizetnie,  ezért  a  Szent  Pantaleon  Kórház-
Rendelőintézettel erről megállapodást kell kötnünk.



10. Javaslat a 4. számú felnőtt háziorvosi körzeti rendelőben található, dr. Ábrám Erzsébet
tulajdonát képező eszközök megvásárlására

Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke

Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető
Dr. Schleicher Judit jogi és egészségügyi ügyintéző

Meghívott: Dr. Ábrám Erzsébet háziorvos
Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2018. 05. 15.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 05. 15.
pénzügyi bizottság 2018. 05. 15.
A napirendi pont rövid tartalma:
 Dr. Ábrám Erzsébet a Dr. Ábrám és Társa Bt. képviselője a 4. számú felnőtt háziorvosi körzetet
2018. május 31. napjáig látja el. A doktornő a tulajdonát képező, a körzet ellátásához szükséges
tárgyi eszközöket megvételre ajánlotta fel. A javaslat elfogadása esetén a 2018. évi költségvetési
rendelet  7.a  mellékletének  11.  Egészségügyi  feladatok  alcím  11.2  Egészségügyi  feladatokhoz
eszközbeszerzések  során  a  szükséges  összeg  rendelkezésre  áll. A  rendelő  felszerelése  az
Önkormányzat feladata.

11. Javaslat a 9. és 10. számú fogorvosi körzet fogászati eszközeinek beszerzésére

Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

Előkészítő: Dr. László Borbála Humán Szolgáltatási osztályvezető
Dr. Schleicher Judit jogi és egészségügyi ügyintéző

Meghívott: -
Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2018. 05. 15.
pénzügyi bizottság 2018. 05. 15.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 05. 15.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 05. 15.
A napirendi pont rövid tartalma: 
A 9.  és  10.  fogorvosi  körzet  orvosai  bejelentették,  hogy a  fogászati  kezelőegység  működését
biztosító  kompresszor  elavult,  a  gép  további  javítása  nem  lehetséges.  Új  eszköz  beszerzése
szükséges.  A beszerzésre  és  beszerelésre  vonatkozó  ajánlatok  beérkeztek.  Az  önkormányzat
közbeszerzési  értékhatárt  el  nem  érő  beszerzéseinek  lebonyolításáról  szóló  szabályzata
értelmében  a  beszerzési  eljárás  eredményéről  és  az  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.

12. Javaslat a fogászati röntgen számítástechnikai eszközeinek beszerzésére

Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

Előkészítő: Dr. László Borbála Humán Szolgáltatási osztályvezető
Dr. Schleicher Judit jogi és egészségügyi ügyintéző

Meghívott: -



Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2018. 05. 15.
pénzügyi bizottság 2018. 05. 15.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 05. 15.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 05. 15.
A napirendi pont rövid tartalma: 
A fogászati röntgenben a számítógép elavult, új eszköz beszerzése szükséges. A beszerzésre és
beszerelésre vonatkozó ajánlatok beérkeztek. 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.

13. Javaslat a Dupent Polgárőr Egyesület 2018. évi támogatására

Előadó: humán szolgáltatási osztályvezető
Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető

Szabó Ádám ügyintéző
Meghívott: Tóth Csaba elnök, Dupent Polgárőr Egyesület
Véleményező bizottságok:
Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 2018. 05. 15.
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 2018. 05. 15.
Pénzügyi Bizottság 2018. 05. 15.
A napirendi pont rövid tartalma: 
A  Dupent  Polgárőr  Egyesület  kérelmet  nyújtott  be  DMJV  Polgármesterének,  hogy
Önkormányzatunk a 2018. évben is nyújtson működési támogatást, idén 875.000 forint összegben.
A másik  három dunaújvárosi  polgárőr szervezet  az elmúlt  hónapban a 355/2018.  (IV.  19.)  PM
határozat  alapján  eddig  szervezetenként  600.000  forint  támogatásban  részesült.  Az  egyesület
kérelmének fedezete DMJV Önkormányzatának 2018. évi költségvetésében rendelkezésre áll. 

14. Javaslat a Pro Minoritate Alapítvány által megrendezendő  XXIX. Bálványosi Nyári
Szabadegyetem és Diáktábor támogatására

Előadó: Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság elnöke
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke
Pénzügyi Bizottság elnöke
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság elnöke

Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető
Szabó Ádám ügyintéző

Meghívott: Tárnok Mária elnök 
Véleményező bizottságok:
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 2018. 05. 15.
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság 2018. 05. 15.
Pénzügyi Bizottság 2018. 05. 15.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2018. 05. 15.
A napirendi pont rövid tartalma:
A Pro Minoritate Alapítvány kuratóriumának  elnöke, Tárnok Mária  támogatási kérelemmel fordult
Dunaújváros MJV polgármesteréhez, hogy a XXIX. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor
megrendezéséhez Önkormányzatunk az előző évekhez hasonlóan támogatásával járuljon hozzá. 



15. Javaslat  Dunaújvárosban,  a  Római  városrész  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
Debreczeni Tamás vezető ügyintéző, Nyáradi Anna ügyintéző

Meghívott  : Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt.
Véleményező     bizottságok  :
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2018. 05. 15.
pénzügyi bizottság 2018. 05. 15.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 05. 15.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 05. 15.
A     napirendi     pont     rövid     tartalma  : 
a Dunaújvárosban,  a  Római  városrész  területén  új parkolóhelyek létesítésére  vonatkozó
tanulmányterv készítésére beérkezett árajánlat ismertetése és megtárgyalása.

16. Javaslat Dunaújváros, Széchenyi I. közben lévő út felújítási munkálatára

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

Előkészítő: Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője
Debreczeni Tamás vezető ügyintéző

Meghívott: Mádai Balázs DVG Zrt. – elnök-vezérigazgató
Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság 2018. 05. 15.
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2018. 05. 15.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 05. 15.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 05. 15.
A napirendi pont rövid tartalma: 
Az előterjesztés a Dunaújváros, Széchenyi I. közben lévő út felújítási munkálatára tesz javaslatot a
DVG Zrt. által megküldött árajánlata alapján.

17. Javaslat Dunaújváros területén járda, út 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. 05. 15.
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2018. 05. 15.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 05. 15.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 05. 15.
A napirendi pont rövid tartalma: 
Az előterjesztés a Dunaújváros területén járda, út és lépcső felújítási munkálataira tesz javaslatot a
DVG Zrt. által megküldött árajánlatok alapján.



18. Javaslat a  Dunaújváros  területén,  a  Napraforgó  Bölcsőde  mellett  parkolóhelyek
tervezésére kötött vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére

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. 05. 15.
pénzügyi bizottság 2018. 05. 15.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 05. 15.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 05. 15.
A napirendi pont rövid tartalma: 
Az előterjesztés  Dunaújváros  területén, a Napraforgó Bölcsőde mellett parkolóhelyek tervezésére
kötött vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére tesz javaslatot.

19. Javaslat a  Dunaújváros területén  6 db engedélyes tervvel rendelkező gyalogátkelőhely
kivitelezési munkái tárgyban kötött vállalkozási keretszerződés 3. módosítására

Előadó  : Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető
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. 05. 15.
pénzügyi bizottság 2018. 05. 15.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 05. 15.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 05. 15.
A     napirendi     pont     rövid     tartalma  : 
Az előterjesztés a  Dunaújváros területén  6 db engedélyes tervvel  rendelkező gyalogátkelőhely
kivitelezési munkái  tárgyban kötött vállalkozási keretszerződés  3. módosítására tesz javaslatot.A
módosítások a befejezési határidőt érintik és a műszaki tartalom változásából kifolyólag változik a
vállalkozói díj is.

20. Javaslat a Juharos  étterem  mellett  parkolók  és  behajtó  kivitelezésére  vonatkozó
vállalkozási szerződés megkötésére

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. 05. 15.
pénzügyi bizottság 2018. 05. 15.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 05. 15.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 05. 15.



A napirendi pont rövid tartalma: 
Az előterjesztés  Dunaújváros  területén, a  Juharos étterem mellett parkolók és behajtó kivitelezési
munkáira beérkezett árajánlat alapján vállalkozási szerződés megkötésére tesz javaslatot.

21. Javaslat önkormányzati tulajdonú intézmények fejlesztési, felújítási munkáira

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 
Mózes Tibor ügyintéző

Meghívott: Mádai Balázs -elnök vezérigazgató DVG Zrt.
Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság 2018.05. 15.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.05. 15.
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2018.05. 15.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018.05. 15.
A napirendi pont rövid tartalma: 
Jelen előterjesztés bölcsődék, tagóvodák felújítására, a Dózsa György Általános Iskola esőelvezető
hálózat  felújítására,  a  Bartók  Kamaraszínház  és  Művészetek  Háza  külső  villámvédelem
kialakítására, az MMK udvar felőli pince külső oldali utólagos vízszigetelésére,  valamint a Siófoki
üdülő  emelet klímatelepítési  munkáira  tesz javaslatot a DVG Zrt. által megküldött költségvetések
alapján.

22. Javaslat a TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése című pályázathoz Közösségi
felmérésre, Közösségi beszélgetések és interjúk lebonyolítására, valamint Helyi Cselekvési
Terv elkészítésére meghirdetett ajánlattételi felhívásra beérkezett ajánlatok elbírálására 

Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke

Előkészítő: Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető
Sipos Réka ügyintéző

Meghívott: Kiss András Péter Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezető

Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság 2018. 05. 15
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 05. 15.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 05. 15
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság 2018. 05. 15.
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  pályázathoz szükséges Közösségi felmérésre,
Közösségi beszélgetések és interjúk lebonyolítására, valamint Helyi Cselekvési Terv elkészítésére
meghirdetett  ajánlattételi  felhívásra  határidőre  beérkezett  ajánlatok  elbírálása,  és  a  nyertes
ajánlattevővel szerződéskötés szükséges.



23. Javaslat  a  Dózsa  Mozicentrum épületének  és  környezetének  felújítására  vonatkozóan
kivitelező kiválasztására 

AZ ANYAG A BIZOTTSÁGI ÜLÉSEN KERÜL KIOSZTÁSRA!

Előadó: a Gazdasági és területfejlesztési bizottság elnök
a Pénzügyi bizottság elnöke
a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság elnöke
az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Szabó Imre – osztályvezető
Vincze Márta  pályázati koordinációs ügyintéző

Meghívott: Mádai Balázs a Vasmű út 41. Irodaház Kft. ügyvezető - igazgatója
Véleményező bizottságok:
a Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 05. 15.
a Pénzügyi bizottság 2018. 05. 15.
a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság 2018. 05. 15.
az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 05. 15.
A napirendi pont rövid tartalma: 
A TOP 6.3.2-15 „Zöld Város Kialakítása” projekten belül  a Dózsa Mozicentrum épületének- és
környezetének  felújítására,  valamint  a  TOP-6.5.1-16  „Önkormányzati  épületek  energetikai
korszerűsítése”  című  pályázati  felhíváson  belül  a  Dózsa  Mozicentrum  épületének  energetikai
korszerűsítésére vonatkozóan kivitelező kiválasztása vált szükségessé. A munkát a DVG Zrt-vel
kívánja elvégeztetni az Önkormányzat In-House beszerzés keretében.

24. Javaslat beérkezett ajánlatok elbírálására a DUNA-MUNKA-TOP projekt megvalósításához
szükséges informatikai eszközök beszerzése vonatkozásában

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. 05.15.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 05.15.
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2018. 05.15.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 05.15.
A napirendi pont rövid tartalma: 
Önkormányzatunk árajánlatokat kért  be a TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001 „DUNA-MUNKA-TOP”
projekt megvalósításában résztvevő szakemberek munkájához szükséges informatikai eszközök
és  egyéb  műszaki  kellékek  beszerzése  vonatkozásában.  Az  előterjesztés  tárgya  a  nyertes
ajánlattevő kiválasztása a beszerzéshez kapcsolódóan.

25. Javaslat  beérkezett  ajánlatok  elbírálására  a  DUNA-MUNKA-TOP  projektben
megvalósítandó  „Pálya-  és  Szakmaválasztási  Útmutató”  tájékoztató  füzet  aktualizálása
érdekében

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. 05. 15.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 05. 15.
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2018. 05. 15.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 05. 15.



A napirendi pont rövid tartalma:
Á  DUNA-MUNKA-TOP  projektben  vállalt  tevékenységek  keretében  elkészült  egy  “Pálya-  és
Szakmaválasztási Útmutató” tájékoztató füzet, melynek 2018. évre szóló aktualizálása   érdekében
Önkormányzatunk  árajánlatokat  kért  be.  Az  előterjesztés  javaslatot  tartalmaz  a  beérkezett
ajánlatok alapján a legkedvezőbb ajánlatot nyújtó gazdasági szereplő kiválasztására.

26. Javaslat  beérkezett  ajánlatok  elbírálására  a  DUNA-MUNKA-TOP  projekt
megvalósításához  szükséges  irodai  bútorok  és  kiegészítő  berendezések  beszerzése
vonatkozásában

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. 05. 15.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 05. 15.
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2018. 05. 15.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 05. 15.
A napirendi pont rövid tartalma: 
Önkormányzatunk árajánlatokat kért  be a TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001 „DUNA-MUNKA-TOP”
projektben vállaltaknak megfelelően a Projektiroda berendezését szolgáló és a megvalósításban
résztvevő  szakemberek  munkájához  szükséges  irodai  bútorok  és  kiegészítő  berendezések
beszerzése  vonatkozásában.  Az  előterjesztés  tárgya  a  nyertes  ajánlattevő  kiválasztása  a
beszerzéshez kapcsolódóan.

27. Javaslat  beérkezett  ajánlatok  elbírálására  a  DUNA-MUNKA-TOP  projektben
megvalósítandó  „A munkaerő  helyben  tartásának  és  a  térségbe  vonzásának  eszközei”
tanulmány elkészítése érdekében 

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. 05.15.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 05.15.
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2018. 05.15.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 05.15.

A napirendi pont rövid tartalma: 
A kiírt  határidőre beérkezett  ajánlatok alapján javaslat a legkedvezőbb ajánlatot adó gazdasági
szereplő kiválasztására  a DUNA-MUNKA-TOP projektben megvalósítandó „A munkaerő helyben
tartásának és a térségbe vonzásának eszközei” tanulmány elkészítése érdekében.

28. Javaslat  Dunaújváros  településkép  védelméről  szóló  rendelet  módosításának
elkészíttetésére

Előadó: a Gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a Pénzügyi bizottság elnöke
a Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Szabó Imre – osztályvezető
Kárgli Rita - településrendezési ügyintéző



Meghívott: -
Véleményező bizottságok:
a Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 05. 15.
a Pénzügyi bizottság 2018. 05. 15.
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 05. 15.
A napirendi pont rövid tartalma: 
Több lakossági kérelem érkezett be, melyben Dunaújváros MJV Közgyűlésének 43/2017. (XII.23.)
településkép védelméről szóló rendeletének módosítását  kérték.  A rendelet  módosítás szakmai
alátámasztó anyagának elkészítésére tervező kiválasztása szükséges.

29. Javaslat ajánlattételi felhívások kiírására  Dunaújváros településrendezési eszközeinek
módosításának elkészítésére az Építők útja – Béke tér – Hunyadi J.  u.  – Vasmű út által
határolt területre

Előadó: Szabó Imre osztályvezető
Előkészítő: Szabó Imre osztályvezető

Kárgli Rita településrendezési ügyintéző
Meghívott: -
Véleményező bizottságok:
Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 05. 15.
Pénzügyi bizottság 2018. 05. 15.
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 05. 15.
A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros MJV Közgyűlése a 220/2018. (IV.19.) határozatával döntött arról, hogy az Építők útja
– Béke tér  – Hunyadi  J.  u.  –  Vasmű út által  határolt  területen a településrendezési  eszközök
módosuljanak. A rendezési terv módosítás elkészítésére javasoljuk az ajánlattételi felhívás kiírását.

30. Javaslat  a  GINOP –  7.1.6-16 számú római  LIMES helyszínek fejlesztésére  vonatkozó
pályázattal kapcsolatos konzorciumi szerződéssel kapcsolatos döntés meghozatalára

AZ ANYAG A BIZOTTSÁGI ÜLÉSEN KERÜL KIOSZTÁSRA!

Előadó: a Gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a Pénzügyi bizottság elnöke
az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Szabó Imre – osztályvezető
Kárgli Rita - településrendezési ügyintéző

Meghívott: -
Véleményező bizottságok:
a Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 05. 15.
a Pénzügyi bizottság 2018. 05. 15.
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 05. 15.
A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros  MJV  Közgyűlése  a  196/2016.  (IV.21.)  határozatával  támogatta  a  világörökségi
helyszínek  fejlesztése  témájú  (GINOP-7.1.6-16)  pályázaton  való  indulást.  Dunaújváros
polgármestere Dunaújváros MJV Közgyűlésének 477/2017. (VI.27.) határozatában felhatalmazást
a  GINOP  –  7.1.6-16  világörökségi  helyszínek  fejlesztése  felhívásra  benyújtott  pályázat
támogatásban  részesített  projekt  megvalósítására  vonatkozó  konzorciumi  együttműködési
megállapodás aláírására. A Magyar Turisztikai Ügynökség a jóváhagyott  tervezeten változtatást
kért, ezért szükséges újra döntés hozni a megállapodásról.



31. Javaslat  Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata Beszerzési  Szabályzatának
hatályon kívül helyezésére és új szabályzat elfogadására

Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető
Somfainé Petőfalvi Anita közbeszerzési ügyintéző
Rontó Mónika közbeszerzési ügyintéző

Meghívott: -
Véleményező bizottságok:
Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 05. 15.
Pénzügyi bizottság 2018. 05. 15.
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 05. 15.
A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros  MJV  Önkormányzata  beszerzési  szabályzatának  hatályon  kívül  helyezése,  és  új
szabályzat elfogadása. 

32. Javaslat kártérítési igény elbírálására

Előadó: a jogi és közgyűlési osztályvezető
Előkészítő: dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető
Meghívott: Kovács Jenő károsult

Véleményező     bizottságok  :
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 05. 15.
pénzügyi bizottság 2018. 05. 15.
A     napirendi     pont     rövid     tartalma  :
A  károsult  2018.  március  13-án  a  Dunaújváros,  Papírgyári  úton  kátyúba  hajtott,  melynek
következtében  személygépkocsija  megsérült.  A károsult  vagyoni  kártérítési  igénnyel  lépett  fel
DMJV Önkormányzatával szemben. 

33. Javaslat a női  LEN Kupa győztes Dunaújvárosi  Egyetem-MAARSK GRAPHICS felnőtt
női vízilabda csapat sportolóinak és sportszakembereinek jutalmazására

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. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
Kemenczei Anett ügyintéző

Meghívott: Koszi Ferenc elnök (2400 Dunaújváros, Építők útja 9.)
Véleményező     bizottságok:
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2018. 05. 15.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 05. 15.
pénzügyi bizottság 2018. 05. 15.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 05. 15.
A     napirendi     pont     rövid     tartalma: 
A Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda Egyesület elnöke tájékoztatta Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzatát,  hogy  a  Dunaújvárosi  Egyetem-MAARSK  GRAFHICS  felnőtt  női  csapata
megnyerte a 2018. évi LEN Kupát.



34. Javaslat  a  DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.  2018.  évi  ingatlankezelési  terve
elfogadásra

Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető
Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző

Meghívott: Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt. 
Moravecz Attila osztályvezető, Közigazgatási Osztály

Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság 2018. 05. 15.
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2018. 05. 15.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 05. 15.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 05. 15.
A napirendi pont rövid tartalma: 
A  DVG  Zrt.  a  hatályos  ingatlan-kezelési  megbízási  szerződésben  foglaltaknak  megfelelően
elkészítette a 2018. évi ingatlankezelési tervét.

35. Javaslat az önkormányzat tulajdonát képező és a DVG Zrt. kezelésében lévő lakások és
nem lakás célú helyiségek  vonatkozásában  a 2017. évi  ingatlankezelés,  gazdálkodás
bevételeiről és kiadásairól készült elszámolás elfogadására, nem lakás célú helyiségek és
lakások bérleti díjhátralékából felhalmozódott tartozások leírására

Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető
Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző

Meghívott: Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt. 
Moravecz Attila osztályvezető, Közigazgatási Osztály

Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság 2018. 05. 15.
a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2018. 05. 15.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 05. 15.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 05. 15.
A napirendi pont rövid tartalma: 
Javaslat az önkormányzat tulajdonát képező és a DVG Zrt. kezelésében lévő lakások és nem lakás
célú helyiségek  vonatkozásában  a 2017. évi  ingatlankezelés,  gazdálkodás bevételeiről  és
kiadásairól  készült elszámolás elfogadására, nem  lakás  célú  helyiségek  és  lakások  bérleti
díjhátralékából felhalmozódott tartozások leírására.

36. Javaslat a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. által benyújtott, a közfeladat
ellátáshoz kapcsolódó ellentételezés-felhasználás megtárgyalására

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 Péter ügyvezető, Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nkft.
Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság 2018. 05. 15.
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2018. 05. 15.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 05. 15.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 05. 15.
A napirendi pont rövid tartalma: 
Javaslat a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft.  által benyújtott, a közfeladat ellátáshoz
kapcsolódó ellentételezés-felhasználás megtárgyalására.

37. Javaslat  az  Élményfürdő  komplexum  támogatott  látogatására  vonatkozó  koncepció
elfogadására

Előadó: a pénzügyi bizottság 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: Rácskai  József  vezérigazgató  Uniszol-Létesítménygazdálkodási  Zrt.  (4025
Debrecen, Simonffy u. 17-19.

dr. László Borbála Humán Szolgáltatási Osztály vezetője
Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság 2018. 05. 15.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 05. 15.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 05. 15.
A napirendi pont rövid tartalma: 
A  komplexum  támogatott  látogatására  vonatkozó  koncepciója  szerint  az  önkormányzat
intézményeiben ellátottak, az oktatási intézményekben tanulók, valamint a nyugdíjasok számára
lehetőséget biztosít az önkormányzat az Élményfürdő ingyenes látogatására.

38. Javaslat  az  autóbusszal  végzett  menetrend  szerinti  személyszállítási  közszolgáltatás
megújításával kapcsolatosan, a Mobilissimus Kft. által elkészített és meghirdetett pályázati
kiírás értékelésére

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

Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
Engyel László ügyintéző

Meghívott: Németh Tamás János vezérigazgató, KNYKK Zrt. (2800 Tatabánya, Csaba utca 19.)
Véleményező bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 05. 15.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 05. 15.
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2018. 05. 15.
pénzügyi bizottság 2018. 05. 15.
A napirendi pont rövid tartalma:
Dunaújváros  MJV  Közgyűlése  a  824/2017.  (XII.14.)  határozatával  döntött  arról,  hogy  az
autóbusszal  végzett  helyi  menetrend  szerinti  személyszállítási  közszolgáltatás  ellátásával
kapcsolatos, Mobilissimus Kft. által előkészített pályázati kiírást meghirdeti. Egy pályázat érkezett,
azt a KNYKK Zrt. nyújtotta be.



39. Javaslat  DKKA  Nonprofit  kft.  2017/218-as  Sport  Fejlesztési  Programjának  önerő
biztosítására vonatkozó támogatási kérelmével kapcsolatosan

Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke

Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
Engyel László ügyintéző

Meghívott: Szemenyei István ügyvezető, DKKA Nonporfit Kft.)
Véleményező bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 05. 15.
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2018. 05. 15.
pénzügyi bizottság 2018. 05. 15.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 05. 15.
A napirendi pont rövid tartalma: A DKKA Nonprofit Kft.  azzal a kérelemmel fordult Dunaújváros
MJV  Önkormányzatához,  hogy  biztosítson  önrészt  a  2017/2018-as  Sport  Fejlesztési
Programjához. 

40.  Javaslat a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nkft. 2017. évi éves beszámolójának
elfogadására, 2018. szakmai és pénzügyi tervének megtárgyalására, valamint tisztségviselő
megválasztására

Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető
Engyel László ügyintéző

Meghívott: Szemenyei István ügyvezető, DKKA NKft.
Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság 2018. 05. 15.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 05. 15.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 05. 15.
A napirendi pont rövid tartalma: 
A DKKA Nkft. megküldte a tulajdonos, Dunaújváros MJV Önkormányzata részére a 2017. évi éves
beszámolóját, 2018. évi szakmai-pénzügyi tevét. Továbbá a gazdasági társaság ügyvezetőjének
és könyvvizsgálójának is lejár a megbízatása.

41. Javaslat a DSZSZ Kft. 2017. évi éves beszámolójának elfogadására

Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető
Engyel László ügyintéző

Meghívott: Konstantin Mihály ügyvezető, DSZSZ Kft.
Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság 2018. 05. 15.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 05. 15.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 05. 15.
A napirendi pont rövid tartalma: 
A DSZSZ Kft. megküldte elfogadásra DMJV Közgyűlésének 2017. évi éves beszámolóját.



42. Javaslat a Dunanett Nkft. 2017. évi éves beszámolójának elfogadására

AZ ANYAG A BIZOTTSÁGI ÜLÉSEN KERÜL KIOSZTÁSRA!

Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető
Engyel László ügyintéző

Meghívott: Ferencz Kornél ügyvezető igazgató, Dunanett Vagyonkezelő Kft.
Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság 2018. 05. 15.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 05. 15.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 05. 15.
A napirendi pont rövid tartalma: 
A Dunanett Nkft. 2017. évi éves beszámolója a bizottsági üléseken kerül kiosztásra.

43. Javaslat a Dunanett Vagyonkezelő Kft. 2017. évi éves beszámolójának megismerésére

AZ ANYAG A BIZOTTSÁGI ÜLÉSEN KERÜL KIOSZTÁSRA!

Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető
Engyel László ügyintéző

Meghívott: Ferencz Kornél ügyvezető igazgató, Dunanett Vagyonkezelő Kft.
Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság 2018. 05. 15.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 05. 15.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 05. 15.
A napirendi pont rövid tartalma: 
A Dunanett Vagyonkezelő Kft. 2017. évi éves beszámolója a bizottsági üléseken kerül kiosztásra.

44. Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 2017. évi beszámolójának és 2018. évi
üzleti tervének elfogadására

Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető
Engyel László ügyintéző

Meghívott: Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt.
Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság 2018. 05. 15.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 05. 15.
A napirendi pont rövid tartalma: 
A DVG Zrt. megküldte elfogadásra DMJV Közgyűlésének 2017. évi éves beszámolóját és 2017.
évi üzleti tervét. 



45. Javaslat  a  Innopark  Nonprofit  Kft.  2017.  évi  éves  beszámolójának  és  2018.  évi  üzleti
tervének megtárgyalására, vezető tisztségviselő és könyvvizsgáló megválasztására

Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető
Engyel László ügyintéző

Meghívott: Rauf Norbert ügyvezető, Innopark Nkft. 
Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság 2018. 05. 15.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 05. 15.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2015. 05. 15.
A napirendi pont rövid tartalma: 
Az  Innopark  Nonprofit  Kft.  megküldte  elfogadásra  DMJV  Közgyűlésének  2017.  évi  éves
beszámolóját és 2018. évi üzleti tervét.

46. Javaslat a Dunaújvárosi  Kistérségi Turisztikai  Nonprofit  Kft.  2017.  évi  beszámolójának
elfogadására, ügyvezető és könyvvizsgáló megválasztására

Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető
Engyel László ügyintéző

Meghívott: Kiss András Péter ügyvezető, Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai NKft. 
Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság 2018. 05. 15.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 05. 15.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 05. 15.
A napirendi pont rövid tartalma: 
A Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. megküldte elfogadásra DMJV Közgyűlésének
2017. évi egyszerűsített éves beszámolóját. 

Dunaújváros, 2018. május 11.

               Pintér Attila s.k.                
            pénzügyi bizottság elnöke 
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