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M E G H Í V Ó 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése
Pénzügyi Bizottság

2018. 06.19.(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 Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és
végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítására

El  őadó: Cserna Gábor polgármester
El  őkészítő: Szekeres Réka pénzügyi vezető ügyintéző
Meghívott: -
Véleményez  ő bizottságok:
pénzügyi bizottság 2018. 06. 19.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 06. 19. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 06. 19.
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  környezeti  állapotáról  szóló  tájékoztató
kiadvány  elkészítése  céljából  nyomda  kiválasztásáról  szóló  polgármesteri  határozat-
tervezet és szerződés-tervezet véleményezésére

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

El  őkészítő: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető
Petrovickijné Dr. Angerer Ildikó környezetvédelmi vezető ügyintéző

Meghívott:  -
Véleményező bizottságok:
Városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2018. 06.19. (rk.)
Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 06.19. (rk.)
Pénzügyi  bizottság 2018. 06.19. (rk).
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 06.19. (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 kiadvány nyomdai munkáira 3 árajánlatot kértünk
be Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 326/2018, (V. 17.) számú határozata alapján.
A  legkedvezőbb  ajánlatot  a  TEXT  Nyomdaipari  Kft.  adta    A  kiadványkészítés  költsége
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2018. évi költségvetéséről és
végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) számú önkormányzati rendelete, 5. melléklet, 7.
környezetvédelem  és  hulladékgazdálkodás  cím,  dologi  kiadások  sorában  rendelkezésre  áll.  A
polgármesteri határozat tervezetet és a szerződés tervezetét mellékeltük.

3. Javaslat  „Dunaújváros  területén  intelligens  gyalogátkelő  telepítése” tárgyban
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok elfogadására,
az eljárás megindítására

El  őadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke
az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke

El  őkészítő: Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető
Somfainé Petőfalvi Anita közbeszerzési ügyintéző

Meghívott: -
Véleményez  ő bizottságok:
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 2018.06.19.
Pénzügyi Bizottság 2018.06.19.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2018.06.19.
Városüzemeltetési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2018.06.19.
Az Önkormányzat Bírálóbizottsága 2018.06.19.
A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén belül a közlekedés biztonsága érdekében
intelligens  gyalogátkelő  rendszer  telepítése  indokolt  12  helyszínen,  mely  értékét  tekintve
közbeszerzési eljárás lefolytatását teszi szükségessé. Jelen előterjesztés a közbeszerzési eljárás
ajánlattételi  felhívásának  és  közbeszerzési  dokumentumainak  véleményezésére,  közbeszerzési
eljárás megindítására irányul.

4.  Javaslat „Dunaújváros közigazgatási területén lévő közvilágítási hálózat aktív elemeinek
– fényforrások és lámpatestek tartozékaikkal együtt történő  – működtetése, Dunaújváros
dísz-  és  térvilágítási  lámpatestek  javítása,  karbantartása”  tárgyú  közbeszerzési  eljárás
ajánlattételi  felhívásának,  és  közbeszerzési  dokumentumainak  elfogadására,  az  eljárás
megindítására

El  őadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke
az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke

El  őkészítő: Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető
Somfainé Petőfalvi Anita közbeszerzési ügyintéző

Meghívott: -



Véleményez  ő bizottságok:
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 2018.06.19.
Pénzügyi Bizottság 2018.06.19.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2018.06.19.
Városüzemeltetési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2018.06.19.
Az Önkormányzat Bírálóbizottsága 2018.06.19.
A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata üzemeltetésében lévő Dunaújváros közvilágítási
hálózat  aktív  elemeinek karbantartásáról  szóló szerződés 2018.  szeptember  30-án lejár.  Jelen
előterjesztés  a  közbeszerzési  eljárás  ajánlattételi  felhívásának  és  közbeszerzési
dokumentumainak véleményezésére, közbeszerzési eljárás megindítására irányul.

5. Javaslat  „Dunaújváros  térfelügyeleti  kamerarendszerének  bővítése” tárgyban
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok elfogadására,
az eljárás megindítására 

El  őadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke
az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke

El  őkészítő: Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető
Somfainé Petőfalvi Anita közbeszerzési ügyintéző

Meghívott: -
Véleményez  ő bizottságok:
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 2018.06.19.
Pénzügyi Bizottság 2018.06.19.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2018.06.19.
Városüzemeltetési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2018.06.19.
Az Önkormányzat Bírálóbizottsága 2018.06.19.
A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén belül a közrend javítása, a bűnmegelőzés
hatékonyságának növelése érdekében a térfelügyeleti  kamerarendszer bővítése indokolttá  vált,
mely  értékelt  tekintve  közbeszerzési  eljárás  lefolytatását  igényli.  Jelen  előterjesztés  a
közbeszerzési  eljárás  ajánlattételi  felhívásának  és  közbeszerzési  dokumentumainak
véleményezésére, közbeszerzési eljárás megindítására irányul.

6. Javaslat a Városvédők Újtelepért Egyesület kérelmének elbírálására

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: Kisné Fehér Éva, elnök
Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság 2018.06.19.
pénzügyi bizottság 2018.06.19.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.06.19.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018.06.19.
A napirendi pont rövid tartalma:
A Városvédők Újtelepért Egyesület 2.000 E Ft támogatást kér  hagyományőrző rendezvényekre,
kiadványokra, közösségi programokra. A javasolt támogatás 1.000 E Ft. A kiadásokra fedezetet a
költségvetési  rendelet  5.c melléklet  „Kulturális  és  egyéb  civil  szervezetek  pályázható  kerete”
előirányzata nyújthat.



7.  Javaslat az Újpart Egyesület kérelmének elbírálására

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: Várnai Gyula, elnök
Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság 2018.06.19.
pénzügyi bizottság 2018.06.19.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.06.19.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018.06.19.
A napirendi pont rövid tartalma: 
Az Újpart Egyesület 220 E Ft támogatást kért az Apáczai Cs. J út Fáy A. út kereszteződésénél álló
„bástyafal” felújítására és  lakosság bevonásával történő megfestésére.  A kiadásokra  fedezetet a
költségvetési  rendelet  5.c melléklet  „Kulturális  és  egyéb  civil  szervezetek  pályázható  kerete”
előirányzata nyújthat.

8. Javaslat  önkormányzati  bérlakások  elhalálozott  bérlői  közüzemi  díjtartozásának
tulajdonosi helytállására a DVCSH Kft. felé

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

Előkészítő: Moravecz Attila – osztályvezető
Mlinkó Gabriella – ügyintéző

Meghívott: -
Véleményező bizottságok:
a pénzügyi bizottság 2018. június 19.
a gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. június 19.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. június 19.
A napirendi pont rövid tartalma: 
A DVCSH Kft.  kilenc elhunyt  bérlő  esetében igazolta,  hogy az önkormányzati  bérleményekben
keletkezett  közüzemi tartozások nem behajthatók.  A távhőszolgáltatásról  szóló 2005.  évi  XVIII.
törvény  44. § (3) bekezdése értelmében a tulajdonos egyszerű (sortartó) kezesként felel a bérlő
által felhalmozott távhő-szolgáltatási díj megfizetéséért.

9. Javaslat  Dunaújváros Megyei  Jogú Város óvodáinak és bölcsődéinek részére  történő
víztakarékos eszközök beszerzésére és telepítésére

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

Előkészítő: Markóth Béla osztályvezető
Somfai Tamás ügyintéző

Meghívott: Tóth Béla Vízinnovációs Kft.
Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság 2018.06. 19.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.06. 19.
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2018.06. 19.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018.06. 19.



A napirendi pont rövid tartalma:
Dunaújváros MJV óvodáinak és bölcsődéinek részére történő víztakarékos eszközök beszerzésére
és telepítésére tesz javaslatot. A megtérülés ideje intézményektől függően eltérhet, de átlagosan
9-12  hónap,  ezekkel  az  eszközökkel  jelentős  vízmegtakarítás  érhető  el.  Az  előterjesztés  a
beérkezett ajánlatok értékelésére és a nyertes kiválasztására tesz javaslatot.

10. Javaslat új játszótéri eszközök rendelésére és telepítésére

El  őadó: Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály osztályvezető
El  őkészítő: Tóth Andrea ügyintéző
Meghívott  : Mádai Balázs DVG Zrt. elnök-vezérigazgató
Véleményez  ő bizottságok:
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2018.06.19.
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság, 2018.06.19.
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 2018.06.19.
Pénzügyi Bizottság 2018.06.19.
A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros  területén  33  darab  közterületi  játszótér  található,  melyek  nagy  része  elavult.  A
játszótéri  eszközök  egy  része  az  Európai  Unió  által  meghatározott  szabványoknak  már  nem
felelnek  meg.  A  játszóterek  állapotát  felmértük  és  árajánlatot  kértünk  a  DVG  Zrt.-től  a
játékeszközök cseréjére.

11. Javaslat  DMJV  közigazgatási  területén  működtetett  térfelügyeleti  kamerarendszer
karbantartására, javítására, folyamatos üzemének biztosítására

El  őadó: Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető
El  őkészítő: Markóth Béla igazgató/osztályvezető

Farkas Róbert ügyintéző
Meghívott: -
Véleményez  ő bizottságok:
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2018.06. 19.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.06. 19.
pénzügyi bizottság 2018.06. 19.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018.06. 19.
A napirendi pont rövid tartalma: 
A 528/2016 (VI.13.)  PM. határozat alapján az Önkormányzat és az ERANDO Biztonságtechnikai
Tanácsadó és Kereskedelmi Kft.  között  2017. június 20. napján létrejött  vállalkozási  szerződés
2018.  július  31.  napjával  lejár.  Jelen  előterjesztés  a  karbantartással  kapcsolatos  gazdasági
szereplő kiválasztására tesz javaslatot.

12. Javaslat önkormányzati tulajdonú intézmények 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 2018.06. 19.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.06. 19.
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2018.06. 19.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018.06. 19.



A napirendi pont rövid tartalma: 
Jelen előterjesztés bölcsődék, tagóvodák – elkorrodálódott csővezetékek, balesetveszélyes kerítés
- felújítására tesz javaslatot a DVG Zrt. által megküldött költségvetések alapján.

13. Javaslat  települési  önkormányzatok  helyi  közösségi  közlekedésének  támogatásáról
szóló 2018. évi pályázat benyújtására és a támogatás átadására a KNYKK Zrt. részére

El  őadó: pénzügyi bizottság elnöke
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

El  őkészítő: Szabó Imre osztályvezető
Borka Ildikó pályázati koordinációs ügyintéző

Meghívott: Erős István Fejér megyei helyi személyszállítási üzletágvezető, KNYKK Zrt.,
8000 Székesfehérvár, Börgöndi út 14., eros.istvan@knykk.hu

Véleményez  ő bizottságok:
pénzügyi bizottság 2018.06.19.
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2018.06.19.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018.06.19.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.06.19.
A napirendi pont rövid tartalma: 
a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására meghirdetett központi
költségvetési  pályázaton a korábbi  évekhez hasonló módon Dunaújváros MJV Önkormányzata
támogatást kíván igényelni. Az előterjesztés tárgya a pályázat benyújtása, a támogatás átadása a
KNYKK Zrt. részére, és a kapcsolódó megállapodás megkötése.

14. Javaslat  Dunaújváros  labdarúgó-sportlétesítmény  fejlesztésének  2.  ütemének
megvalósítása  érdekében  a  DV  N  Zrt.-vel  megkötött  megbízási  szerződés  1.  sz.
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 Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály vezetője 
Hévízi Andrea településrendezési ügyintéző 

Meghívott: DVN Zrt., Sági Péter ügyvezető igazgató
Véleményező bizottságok:
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2018.06.19. rk.
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 2018.06.19. rk.
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 2018.06.19. rk.
Pénzügyi Bizottság 2018.06.19. rk.
A napirendi pont rövid tartalma:
Dunaújváros labdarúgó –sportlétesítmény fejlesztésének 2. ütemére irányuló döntés meghozatala,
a Polgármester felhatalmazása a szerződés és hozzá dokumentumok aláírására.

15. Javaslat  Dunaújváros  településrendezési  eszközeinek  módosításának  elindítására  a
nagyvárosias beépítésű területek parkoló elhelyezésével kapcsolatban

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 2018.06.19.
a Pénzügyi bizottság 2018.06.19.
az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018.06.19.
A napirendi pont rövid tartalma: 
A nagyvárosias beépítésű területeken a parkolók elhelyezésének optimalizálása miatt szükséges a
településrendezési eszközök módosítása.

16. Javaslat a TOP - 6.3.2. projektben megvalósuló „ Városháza B – szárnyában lévő  kávézó
kialakítása” tárgyában bútor beszerzésére

AZ ANYAG A BIZOTTSÁGI ÜLÉSEN KERÜL KIOSZTÁSRA!

Előadó: a Gazdasági és területfejlesztési bizottság elnök
a Pénzügyi 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 2018.06.19.
a Pénzügyi bizottság 2018.06.19.
az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018.06.19.
A napirendi pont rövid tartalma: 
A  TOP 6.3.2-15  „Zöld  Város  Kialakítása”  projekten  belül  a  „Városháza  B-szárnyában  lévő  kávézó
kialakítása” projektrészben bútorok beszerzése szükséges a pályázaton belül. A bútorok beszerzésével,
leszállításával  és  helyszíni  összeszerelésével  „in-  house”  beszerzés  keretében  DVG  Zrt-t  kívánja
megbízni az Önkormányzat. 

17. Javaslat  forrás  biztosítására  a  DVG  Zrt.  részére  a  Fabó  Éva  Sportuszoda  levegő
rendszerének felújításához

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

El  őkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető
Dr. Fodor-Rácz Szilvia ügyintéző

Meghívott:: Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt.
2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.

Véleményez  ő bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.06.19.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018.06.19.
pénzügyi bizottság 2018.06.19.
A napirendi pont rövid tartalma: 
A DVG Zrt.  kérelemmel fordult  DMJV Önkormányzatához arra vonatkozóan,  hogy a Fabó Éva
Sportuszoda  levegő  rendszerének  felújításához  biztosítson  forrást.  A  munka  ára  összesen
3.847.100,-Ft + Áfa. 

18. Javaslat  a  Dunaújváros,  Lajos  kir.  krt.  10.  sz.  alatti,  730/2/A/23  hrsz.-ú  ingatlan
hasznosítására a Hetednapi Adventista Egyház részére

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



El  őkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető
Dr. Fodor-Rácz Szilvia ügyintéző

Meghívott:: Gyürüs Istvánné adventista lelkész,
2400 Dunaújváros, Berkenye köz 4. fszt. 1.

Véleményez  ő bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.06.19.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018.06.19.
pénzügyi bizottság 2018.06.19.
A napirendi pont rövid tartalma:
A Hetednapi Adventista Egyház képviseletében Gyürüs Istvánné adventista lelkész megkereste az
Önkormányzatot arra vonatkozóan, hogy az Önkormányzat biztosítson helyiséget ingyenesen a
tevékenységük céljára. A DVG Zrt.-vel történt egyeztetésük alapján az egyház választása a Lajos
kir. Krt. 10. sz. alatti, 730/2/A/23 hrsz-ú ingatlanra esett.  

19. Javaslat  képviselői  indítvány  megtárgyalására  Békevárosrészi  Közösségi  Pont
létrehozására – Hingyi László és Sztankovics László képviselők

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

Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
Engyel László ügyintéző

Meghívott: Hingyi László és Sztankovics László képviselők
Véleményező bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 06.19.
pénzügyi bizottság 2018. 06.19.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 06.19.
A napirendi pont rövid tartalma: 
Hingyi  László és Sztankovics László képviselő  urak   képviselői  indítványt  nyújtottak  be annak
érdekében, hogy az Önkormányzat hozza létre a Békevárosrészi Közösségi Pontot.

20. Javaslat  az  Egy  Darab  Gyepért  Alapítvánnyal  fennálló  bérleti,  illetve  haszonkölcsön
szerződések átruházására, tulajdonosi hozzájárulás megadására - a Dunaújvárosi Utánpótlás
Futball Klub SE kérelme

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

Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
Serfőző Anikó gazdálkodási ügyintéző

Meghívott: Fogas László a Dunaújvárosi Utánpótlás Futball Klub SE elnöke 
Szellák Sándor az Egy Darab Gyepért Alapítvány kuratórium elnöke

Véleményező bizottságok:
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018.06.19.
gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 2018.06.19.
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2018.06.19.
pénzügyi bizottság 2018.06.19.
A napirendi pont rövid tartalma:
Szellák Sándor, a  Dunaújvárosi Utánpótlás Futball Klub SE szakmai vezetője kérelemmel fordult
Polgármester  úrhoz,  melyben  a  Dunaújváros,  Panoráma  u.  6.  szám  alatti  sporttelep  műfüves
borításának TAO-s támogatásból történő cseréjéhez kéri az önkormányzat hozzájárulását. A területet
az Egy Darab Gyepért Alapítvány használja.



21. Javaslat a 2018. július 20-án városunkba érkező 63. Nemzetközi Dunatúra résztvevőinek
fogadására

El  őadó: vagyonkezelési osztályvezető
El  őkészítő: dr. Vántus Judit osztályvezető

Kemenczei Anett ügyintéző
Meghívott: -
Véleményez  ő bizottságok:
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság 2018.06.19.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.06.19.
pénzügyi bizottság 2018.06.19.
A napirendi pont rövid tartalma: 
2018.  július 20-án ismét  városunkba érkezik  az immár 63.  Nemzetközi  Dunatúra.  A szervezők
kérik,  hogy  az  előző  évek  gyakorlatához  hasonlóan  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata egy vacsorát biztosítson a kb. 120 résztvevő számára. A vagyonkezelési osztály
árajánlatot kért a Juharos Étteremtől, mely alapján a vacsora költsége 162.641,- Ft (mely tartalmaz
egy tál rizseshúst és 2 palack ásványvizet). 

Dunaújváros, 2018 június 15.

               Pintér Attila s.k.                
            pénzügyi bizottság elnöke 

                                                                      


