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Nyílt napirendek: 
 
1. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 
és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet 
módosítására 
 
Előadó: Cserna Gábor polgármester 
Előkészítő: Nagy Lászlóné költségvetési vezető ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2018. 09. 18. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 09. 18. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 09. 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 Önkormányzata 2018. I-VI. havi pénzügyi 
terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására 
 
Előadó: Cserna Gábor polgármester 
Előkészítő: Salamonné Pintér Mónika 
 Börcs-Bajnok Csilla számviteli vezető ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
Pénzügyi bizottság 2018. 09. 18. 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 09. 18. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 09. 19. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I-VI. havi 
pénzügyi teljesítéséről, szöveges indoklással és számszaki melléklettel. 



3. Javaslat a Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2018. évi támogatására 
 
Előadó: gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága elnöke 
  pénzügyi bizottság elnöke 
 ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető 
 Szabó Ádám ügyintéző 
Meghívott: Magosi Lajos tűzoltó ezredes, FMKI igazgató 
 Lóki Richárd tűzoltó alezredes, FMKI DKK katasztrófavédelmi kirendeltség-
 vezető 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 09. 18. 
közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága 2018. 09. 18. 
pénzügyi bizottság 2018. 09. 18. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 09. 19. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
A FM-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője, Magosi Lajos igazgató, illetve Lóki 
Richárd, a Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője azzal a kéréssel fordult 
Dunaújváros MJV Polgármesteréhez, hogy Önkormányzatunk 5 millió forinttal támogassa a 
dunaújvárosi kirendeltség, valamint a tűzoltó-parancsnokság személyi állományának 2018. 
évi jutalmazását. A kérelmezett összeg fedezete a költségvetési rendelet Általános tartaléka 
c. soráról biztosítható. 
 
 
 
4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 262/2018. (V.17.) számú 
határozatának módosítására 

 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető 
 Dr. Schleicher Judit jogi és egészségügyi ügyintéző 
Meghívott: Dr. Majorosi Emese háziorvos 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2018. 09. 18. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 09. 19. 
pénzügyi bizottság 2018. 09. 18. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 09. 18. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
A 15. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátását végző dr. Majorosi Emese útiköltségének 
megtérítéséről szóló Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 262/2018. (V.17.) 
határozatát a kifizetés módjának változása miatt módosítani kell. Az előterjesztés a 
határozat módosítására irányul. 
 
 
 
 
 
 



5. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. 
évi fordulójához való csatlakozásra 
 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
  a pénzügyi bizottság elnöke 
  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. László Borbála humán szolgáltatási osztályvezető 
 Prajdáné Kustán Erzsébet ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2018. 09. 18. 
pénzügyi bizottság 2018. 09. 18. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 09. 18. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 09. 19. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulóját 
meghirdette az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Önkormányzatunk eddig minden évben 
csatlakozott az ösztöndíjpályázathoz. Az előterjesztés a 2019. évi csatlakozásról szóló 
döntést célozza. 
 
 
6.  Javaslat óvodai és iskolai szociális munka személyi feltételeinek biztosítására, az 
Útkeresés Segítő Szolgálat foglalkoztatotti létszámának meghatározására 
 
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 
 Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző 
Meghívott: Kissné Fekete Éva, az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2018. szeptember 18. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. szeptember 19. 
pénzügyi bizottság 2018. szeptember 18. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. szeptember 18. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 2018. 
szeptember 1. napjától hatályos 40/A. §-a alapján a család- és gyermekjóléti központ óvodai 
és iskolai szociális segítő tevékenységet is biztosít a Dunaújvárosi járás területén. A 
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM 
rendelet alapján 1000 fő köznevelési intézményben nyilvántartott gyermekre vetítve 1 fő 
óvodai és iskolai szociális segítő alkalmazása szükséges. Az adatok alapján a szolgáltatást 
kb. 13.000 főre kell megszervezni, ehhez 13 fő szakemberre lenne szükség, a jelenlegi 
adatok alapján azonban talán 8 álláshely tölthető be. Önkormányzatunknak a 
feladatellátásra 12.100 E Ft központi költségvetési támogatás biztosított idén. 
 
 
 
 



7. Javaslat a Magyar Mentőszolgálat Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés 
módosítására 
 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Előkészítő: dr. László Borbála osztályvezető 
 Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző 
Meghívott: Pribil Sándor, a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány kuratóriumának  elnöke 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2018. szeptember 18. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2018. szeptember 19. 
pénzügyi bizottság  2018. szeptember 18. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. szeptember 18. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
DMJV Közgyűlése 603/2017. (IX.21.) határozatával döntött arról, hogy a dunaújvárosi 
hajléktalan ellátás 2018. január 1. napjától kezdődő működtetésére a Magyar 
Mentőszolgálat Alapítvánnyal ellátási szerződést köt. Az ellátási szerződés módosítását az 
indokolja, hogy az Alapítvány részére az Önkormányzat önkormányzati bérlakások bérletét 
biztosítaná annak érdekében, hogy így az Alapítvány komplex szolgáltatásnyújtással 
hatékonyabb segítséget tudjon biztosítani az ellátottak társadalmi reintegrációjának 
fokozatos elérésében. 
 
 
8. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 
lakások és helyiségek bérletéről és a lakbérekről szóló 25/2017. (VI. 16.) 
önkormányzati rendelete módosítására 
 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
 a  pénzügyi bizottság elnöke 
 a  gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Moravecz Attila közigazgatási osztályvezető 
 Tóthné Láng Irén ügyintéző 
Meghívott:  Pribil Sándor,a   Magyar Mentőszolgálat Alapítvány kuratóriumi elnöke 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság  2018. 09. 18. 
pénzügyi bizottság 2018. 09. 18. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 09. 18. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2018. 09. 19. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a lakások és helyiségek 
bérletéről és a lakbérekről szóló önkormányzati rendelet módosításával elsősorban a 
Magyar Mentőszolgálat Alapítvány  számára biztosít  a bérbeadó lakásbérleti jogot 9 db 
önkormányzat tulajdonú bérlakásra, pontosításra kerülnek a bérlők és a bérbeadó jogai 
kötelezettségei, a szakemberlakások vonatkozásában is történnek módosítások,  és néhány 
technikai javításra is sor kerül. 
 
 
 
 



9.  Javaslat  a víziközmű rendszerre vonatkozó 2018. évben benyújtandó Gördülő 
fejlesztési terv elfogadására és a benyújtáshoz szükséges meghatalmazás 
megadására 
 
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 
 Szedresi Csaba ügyintéző 
Meghívott: DVCSH Kft. képviselője 
  Dr. Vántus Judit vagyonkezelési ov. 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2018.09. 18. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.09. 18. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2018.09. 18. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018.09. 19. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
Jelen előterjesztés a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben foglaltak 
alapján előírt, a vÍziközmű rendszerre vonatkozó Gördülő fejlesztési terv elfogadására és a 
benyújtáshoz szükséges meghatalmazás megadására tesz javaslatot. 
 
 
10. Javaslat DMJV közigazgatási területén működtetett közvilágítási tartalék 
eszközök beszerzésére 

 
Előadó: Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető 
Előkészítő: Markóth Béla osztályvezető 
 Farkas Róbert ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2018.09. 18. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.09. 18. 
pénzügyi bizottság 2018.09. 18. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018.09. 19. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
DMJV közigazgatási területén működtetett közvilágítási eszközök beszerzésére tesz 
javaslatot 
 
 
11. Javaslat Dunaújváros területén, az Aranyvölgyi úton a Köztársaság útnál tervezett 
új gyalogátkelőhely kivitelezésére 
 
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. 09. 18. 
pénzügyi bizottság 2018. 09. 18. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 09. 18. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 09. 19. 



A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés Dunaújváros területén, az Aranyvölgyi 
úton a Köztársaság útnál tervezett gyalogátkelőhelynek, az elkészült engedélyezési tervek 
és a kijelölési engedély alapján történő kivitelezésére tesz javaslatot. 
 
 
12.  Javaslat Dunaújváros területén új gyalogos-átkelőhely és járda közvilágításának 
kivitelezésére, valamint kapubehajtó kiépítésére 
 
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. 09. 18. 
pénzügyi bizottság 2018. 09. 18. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 09. 18. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 09. 19. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
Az előterjesztés Dunaújváros területén, az Aranyvölgyi úton a Köztársaság útnál tervezett új 
gyalogos-átkelőhely és a Sárkány közben épült új járda közvilágításának kivitelezésére, valamint a 
Sárkány köznél lévő Inviteles trafóház kapubejárónak kiépítésére tesz javaslatot. 
 
 
13.  Javaslat ajánlattételi felhívások kiírására Dunaújváros településrendezési 
eszközeinek módosításának elkészítésére a nagyvárosias beépítésű területek 
parkoló elhelyezésével kapcsolatban 
 
Előadó: Szabó Imre osztályvezető 
Előkészítő: Szabó Imre osztályvezető 
 Kárgli Rita településrendezési ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.09.18. 
Pénzügyi bizottság 2018.09.18. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018.09.19. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros MJV Közgyűlése a 358/2018. (VI.21.) határozatával döntött arról, hogy az 
építési szabályzatban felülvizsgálatra kerüljenek az Ln és Vt építési övezetek parkoló 
elhelyezésével kapcsolatos előírása. A rendezési terv módosítás elkészítésére javasoljuk 
az ajánlattételi felhívás kiírását. 
 
 
14. Javaslat a Modern Városok Program keretében az új szálloda építéséről szóló terv-
dokumentáció elkészítésével kapcsolatos feladatok DVG Zrt. részére történő átadására 
 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
Előkészítő: Szabó Imre, főépítészeti, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
 Fetth Dóra Timea ügyintéző 



Meghívott::  Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt. 
 2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1. 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.09.18. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018.09.19. 
pénzügyi bizottság 2018.09.18. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
A Modern Városok Program korábbi elképzelése szerint az Intercisa Múzeum épületét 
szállodává alakították volna át. Egy turisztikai vizsgálat alapján a szállodát az élményfürdő 
térségében lenne célszerűbb kialakítani.  Javasoljuk, hogy az új helyszínen a szállodával 
összefüggő tervezési feladatok elvégzésével Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a DVG Zrt-t bízza meg. 
 
 
15. Javaslat a TOP-6.1.4-16 „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 

turizmusfejlesztés” című pályázatról szóló Vállalkozási Szerződés pénzügyi elszámolását 

tartalmazó Megállapodás megkötésére 
 
AZ ANYAG A BIZOTTSÁGI ÜLÉSEN KERÜL KIOSZTÁSRA! 

 
Előadó: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
Előkészítő: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
  Módné Pöstényi Mária ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 2018. 09.18. 
Pénzügyi Bizottság  2018. 09.18. 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2018. 09.19. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
Önkormányzatunk  2018.01.11.-én Vállalkozási Szerződést kötött a DVG Zrt.-vel  a TOP 6.1.4-16  
pályázat benyújtásához szükséges, az épületcsoportra és környezetére vonatkozó engedélyes- és 
kiviteli tervek elkészítésére. Szerződő felek Megállapodást kötöttek, hogy a Vállalkozási Szerződést 
felfüggesztik, az erről szóló Megállapodást DMJV 569/2018. (VIII. 07.) ÜIJB határozatával elfogadta.  
Jelen napirend a tárgyi szerződés pénzügyi elszámolásához szükséges Megállapodás megkötésére 
vonatkozik. 
 
 
16. Javaslat a Pentelei Waldorf Általános Iskola felújítási kérelméről 
 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
 Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző 
Meghívott: Ladi Éva elnök, Göllner Mária Waldorf Pedagógia Alapítvány 
 ( 2400 Dunaújváros, Csokonai tér 4. fsz.3.) 
 
 
 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.09.18. 



pénzügyi bizottság 2018.09.18. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018.09.19. 
az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság 2018.09.18. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
A Pentelei Waldorf Általános Iskola az eldugult ereszcsatorna helyreállításához, beázott 
külső homlokzati vakolat javításához és a kazánház felújításához kéri a Göllner Mária Waldorf 
Pedagógiai Alapítvány az önkormányzat támogatását. 
 
 
17. Javaslat az Élményfürdő üzemeltetése tárgyban kötött szolgáltatási koncessziós 
szerződés kiegészítésére 
 
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. 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2018.09.18. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.09.18. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018.09.19. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
Javaslat az Élményfürdő üzemeltetése tárgyban kötött szolgáltatási koncessziós szerződés 
módosítására, mely szerint az önkormányzat a tulajdonában álló közmű kapacitásokat, 
kvótákat, azok használatát az Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt.-re engedményezi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dunaújváros, 2018 szeptember 14. 
 
 
 
 
 
                      Pintér Attila s.k.                  
                   pénzügyi bizottság elnöke 
                                                                       


