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M E G H Í V Ó 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottsága 
2019. március 12-én (kedd) 13,00 órai kezdettel 

 nyílt ülést tart, melyre meghívom 
 
 

Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 1. „A” épület, földszint Díszterem 
 

Javasolt napirendek: 
 

1. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 
önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményekről 
szóló 22/2010. (VI. 25.) 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: Dr. László Borbála osztályvezető  
 Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző 
Meghívott: Bölcskei Anna, az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi 

Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézményvezetője 
 Kissné Fekete Éva, az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője 
 Varga Anna Éva, a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros igazgatója 
 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság      2019.03.12. 
pénzügyi bizottság           2019.03.12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2019.03.13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2019.03.12. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: A rendelet módosítását a szolgáltatási önköltségek – és 
ezáltal az intézményi térítési díjak – változása indokolja. Térítési díj emelésére a Családok 
Átmeneti Otthonában kerül sor, a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított 
támogatás összegének változása miatt.  
 

   2. Javaslat a „Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvánnyal a 2018. évre 
megkötött támogatási szerződés módosítására 
 
Előadó:                    az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                                 a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke   
Előkészítő:             Dr. Deák Mária osztályvezető 
Meghívott:               Gombos István a kuratórium elnöke 
                                 Nagy Zoltánné a kuratórium titkára 
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Véleményező bizottság: 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                            2019.03.12. 
Szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság     2019.03.12. 
 
 A napirendi pont rövid tartalma: A „Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” 
Alapítvány kuratóriumának elnöke a 2018. évre megkötött támogatási szerződésben 
rögzített felhasználási véghatáridő módosítását kezdeményezte. A 2011. évi CLXXXI. 
törvény 42. § 4. pontja értelmében alapítványi támogatásról a képviselő-testületnek kell 
döntenie. 
 

   3. Javaslat a „Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvánnyal kötendő 
támogatási szerződés megkötésére 
 
Előadó:                    az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                                 a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke   
Előkészítő:             Dr. Deák Mária osztályvezető 
Meghívott:               Gombos István a kuratórium elnöke 
                                 Nagy Zoltánné a kuratórium titkára 
 
Véleményező bizottság: 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                            2019.03.12. 
Szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság   2019.03.12. 
 
 A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. 
február 14-i ülésén elfogadta Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi 
költségvetéséről szóló 6/2019. (II. 15.) önkormányzati rendeletét. A kiadási tételek között 
szerepel, hogy a „Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvány 20.000.000-, 
forint vissza nem térítendő támogatást kap. 
A 2011. évi CLXXXIX törvény 42. § 4. pontja értelmében alapítványi támogatásról a 
képviselő-testületnek kell döntenie. 
 

4. Javaslat a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás megvalósításával 
kapcsolatos döntések meghozatalára és az Óbuda Kft.-vel megkötött Vállalkozási 
Szerződés 1. számú módosítására 
 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

   a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

   az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke 

   a pénzügyi bizottság elnöke  

Előkészítő:   Szabó Imre osztályvezető 

   Hévizi Andrea településrendezési ügyintéző  

Meghívott:   DVN Zrt. részéről ügyvezető igazgató, Sági Péter 
 
Véleményező bizottságok: 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság   2019.03.12.  
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság   2019.03.13. 
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság   2019.03.12. 
Pénzügyi Bizottság          2019.03.12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:A dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás 
megvalósításával kapcsolatos döntés meghozatalára, a polgármester felhatalmazása a 
döntéshez kapcsolódó egyéb dokumentumok aláírására. 
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5. Javaslat a Világörökségi helyszínek fejlesztése című projekt engedélyezési terveinek 
felülvizsgálata és kiviteli terveinek elkészítése tárgyában beérkezett ajánlatok 
elbírálására 
 
Előadó:  a Gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
  az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Szabó Imre - osztályvezető 
                      Kárgli Rita - településrendezési ügyintéző 
Meghívott:  
 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság    2019.03.13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2019.03.12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Közgyűlése a 66/2019. (II.14.) 
határozatával döntött a Világörökségi helyszínek fejlesztése című projekt engedélyezési 
terveinek felülvizsgálata és kiviteli terveinek elkészítése tárgyában ajánlattételi felhívás 
közzétételéről. A beérkezett ajánlat alapján javasoljuk gazdasági szereplő kiválasztását. 
 

6. Javaslat Dunaújváros Integrált Településfejlesztési Stratégiája felülvizsgálata 
tárgyában beérkezett ajánlatok elbírálására  
 
Előadó:  főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
Előkészítő:  Szabó Imre - osztályvezető 
                      Kárgli Rita - településrendezési ügyintéző 
Meghívott:  
 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság    2019.03.13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2019.03.12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Polgármestere a 136/2019. (II.20.) 
határozatával döntött Dunaújváros Integrált Településfejlesztési Stratégiájának 
felülvizsgálatának tárgyában ajánlatkérést rendelet el. A beérkezett ajánlat alapján 
javasoljuk gazdasági szereplő kiválasztását. 
 

  7. Javaslat a TOP-6.4.1-16 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés, kerékpárút hálózat 
fejlesztése projekt tervezési feladataira vonatkozó vállalkozási szerződés 1.számú 
módosítására 

 

Előadó:   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő:   Szabó Imre osztályvezető 

Sipos Réka ügyintéző 
Meghívott:  
 

Véleményező bizottságok: 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság        2019.03.12. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a TOP-6.4.1-16 “Fenntartható városi 
közlekedésfejlesztés, kerékpárút hálózat fejlesztése” projekt megvalósításához 
szükséges tervezési feladataira vonatkozó vállalkozási szerződés módosítására irányul. 
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8. Javaslat a DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátásához szükséges 
konténerek és zsákok biztosítására vonatkozó keretszerződés megkötésére a 
DUNANETT Nonprofit Kft.-vel 
 

Előadó:   a pénzügyi bizottság elnöke 

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

Előkészítő:   Markóth Béla osztályvezető 

Beéry Réka ügyintéző 

Meghívott:   Ferencz Kornél DUNANETT Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató 

Bencsik István DUNANETT Nonprofit Kft. igazgató 

 

Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság    2019.03.12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság    2019.03.13. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság    2019.03.12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2019.03.12. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Önkormányzata a DHHF Nonprofit Kft. útján látja 
el közfeladatait. A közfeladatok ellátásához DMJV Önkormányzatának konténereket és 
zsákokat kell biztosítani, ezért keretszerződést kell kötni a DUNANETT Nonprofit Kft.-vel. 
 

9. Javaslat 2019. április-december hónapokra a közterületi hulladékgyűjtő edények és 
kosarak ürítésére vonatkozó vállalkozási keretszerződés 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 osztályvezető 
                      Beéry Réka ügyintéző 
Meghívott:    Ferencz Kornél DUNANETT Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató 
                      Bencsik István  DUNANETT Nonprofit Kft. igazgató 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság    2019.03.12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság    2019.03.13. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság    2019.03.12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2019.03.12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: 2019. 03. 31.-én lejár a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és a DUNANETT Nonprofit Kft. között megkötött közterületi hulladékgyűjtő 
edények ürítésére vonatkozó vállalkozási szerződés. A tevékenység folyamatossága miatt 
új vállalkozási keretszerződés megkötése szükséges. 
 

10. Javaslat a DUNANETT Nonprofit Kft. által végzett lomtalanítási tevékenységhez 
többletforrás biztosítására 

 

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 



 5

Előkészítő:   Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője 

Beéry Réka ügyintéző 

Meghívott:   Ferencz Kornél DUNANETT Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató 

Bencsik István DUNANETT Nonprofit Kft. igazgató 
 

Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság    2019.03.12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság    2019.03.13. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság    2019.03.12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2019.03.12. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: A DUNANETT Nonprofit Kft., mint közszolgáltató végzi a 
lomtalanítást Dunaújváros közigazgatási területén. A 2019. évi lomtalanításhoz többletforrás 
biztosítását kéri a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatától. 
 

11. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város sportlétesítményei 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           2019.03.12 

gazdasági és területfejlesztési bizottság       2019.03.13 

városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság    2019.03.12 

ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2019.03.12 

 

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV sportlétesítményei 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. 
 

12. Javaslat a Lajos Király körút 9-11. előtti parkoló bővítés közterület alakítási tervének 
jóváhagyására és a parkoló egyesített engedélyezési és kiviteli terveinek 
elkészítésére  
 

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    2019.03.12. 
pénzügyi bizottság           2019.03.12. 
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gazdasági és területfejlesztési bizottság       2019.03.13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2019.03.12. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés Dunaújváros területén a Lajos Király 
körút 9-11. előtti parkoló bővítés közterület alakítási tervének jóváhagyására és 
parkolóhelyek egyesített engedélyezési és kiviteli tervének tervének elkészítésére tesz 
javaslatot a DVG Zrt. árajánlata alapján. 
 

13. Javaslat Dunaújváros területén járda, út és lépcső felújítási, vízelvezetés megoldási, 
buszöböl 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           2019.03.12. 
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság    2019.03.12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2019.03.13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2019.03.12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a Dunaújváros területén járda, út és 
lépcső felújítási, vízelvezetés megoldási, buszöböl felújítási munkálataira tesz javaslatot a 
DVG Zrt. által megküldött árajánlatok alapján. 
 

14. Javaslat ESMA Reklám Zrt-vel megkötendő villamos energia fogyasztás 
elszámolásával kapcsolatos megállapodásról 
 
Előadó:  a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke. 
  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
  a pénzügyi bizottság elnöke 
  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Markóth Béla osztályvezető 
  Farkas Róbert ügyintéző 
Meghívott:  - 
 
Véleményező bizottságok: 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság    2019.03.12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság    2019.03.13. 
pénzügyi bizottság    2019.03.12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2019.03.12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Az ESMA Reklám Zrt.,  az E.on Zrt-vel kötött 
megállapodása alapján jogosult a közvilágítási oszlopokon, kandelábereken tájékoztatást 
segítő, jelzést megjelenítő reklám célú eszközök elhelyezésére. Az előterjesztés kihelyezett 
táblák villamos energia fogyasztásának elszámolására  tesz javaslatot. 
 
 



 7

15. Javaslat önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítására vonatkozó vállalkozási 
keretszerződés megkötésére 
 
Előadó:   a városüzemeltetési és beruházási osztályvezető  
Előkészítő:   Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető  

Mózes Tibor ügyintéző 
Meghívott:   Mádai Balázs -elnök vezérigazgató DVG Zrt. 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság           2019.03.12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2019.03.13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2019.03.12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: az előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakások - 
DVG Zrt. által történő - felújítására vonatkozó vállalkozási keretszerződés megkötésére tesz 
javaslatot.  
 

16. Javaslat dunaújvárosi iskolák és óvodák körüli járdák felújítására 

 

Előadó:   Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője 

Előkészítő:   Debreczeni Tamás vezető ügyintéző 

Meghívott:   Mádai Balázs ügyvezető, DVG Zrt. 
 

Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság           2019.03.12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2019.03.13. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság    2019.03.12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2019.03.12. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a dunaújvárosi iskolák és óvodák körüli 
járdák felújítására beérkezett árajánlat (egységárjegyzék) ismertetése és megtárgyalása. 
 

17. Javaslat Dunaújváros területén építési engedéllyel rendelkező parkolóhelyek 
közvilágításának tervezésére 

 

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    2019.03.12. 
pénzügyi bizottság           2019.03.12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2019.03.13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2019.03.12. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés Dunaújváros területén több helyszínen 
építési engedéllyel rendelkező parkolók közvilágítási tervének elkészítésére tesz javaslatot 
a DVG Zrt-től érkezett árajánlatok alapján. 
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18. Javaslat új közterületi padok megrendelésére  
 
Előadó:   Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály osztályvezető 
Előkészítő:   Tóth Andrea ügyintéző 
Meghívott:   Mádai Balázs DVG Zrt. elnök-vezérigazgató 
 
Véleményező bizottságok: 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság        2019.03.12. 
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság    2019.03.12. 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság       2019.03.13. 
Pénzügyi Bizottság           2019.03.12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros területén rengeteg régi, rossz állapotú 
köztéri pad van, melyeket javítani már nem lehet. A városkép megújítása és a városlakók 
kényelme érdekében javasoljuk új közterületi padok megrendelését a DVG Zrt. árajánlata 
alapján.  
 

19. Javaslat a Fabó Éva Sportuszoda belső medencéihez kapcsolódó fenék elszívás és 

oldal befúvás csővezetékek cseréjére vonatkozó Vállalkozási szerződés 1. számú 
módosítására 

 

Előadó:   Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető 

Előkészítő:   Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője 

Szedresi Csaba ügyintéző 

Meghívott:   Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt. 
 

Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2019.03.12. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: Jelen előterjesztés a Fabó Éva Sportuszoda belső 
medencéihez kapcsolódó fenék elszívás és oldal befúvás csővezetékek cseréjére 
vonatkozó Vállalkozási szerződés 1. számú módosítására tesz javaslatot. A módosítás csak 
teljesítési határidőt érinti, a többi pont változatlan marad.  
 

20. Javaslat Dunaújváros, Építők u. 7/A. szám alatti ingatlan vízellátását biztosító 
közterületi vízvezeték tervezésére vonatkozó Vállalkozási szerződés 1. számú 
módosítására 

 

Előadó:   Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető 

Előkészítő:  Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője 
Varga Géza ügyintéző  

Meghívott:   Mádai Balázs. elnök-vezérigazgató, DVG Zrt. 
 

Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2019.03.12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Jelen előterjesztés Dunaújváros, Építők u. 7/A. szám 
alatti ingatlan vízellátását biztosító közterületi vízközmű tervezésére vonatkozó Vállalkozási 
szerződés 1. számú módosítására tesz javaslatot. A módosítás csak a teljesítési határidőt 
érinti, a többi pont változatlan marad.  
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21. Javaslat Dunaújváros, szelektív hulladékgyűjtő állomások térfelügyeleti kamerákkal 
való felügyeletére 
 
Előadó:  Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető 
Előkészítő:  Markóth Béla osztályvezető 
  Farkas Róbert ügyintéző 
Meghívott:  - 
 
Véleményező bizottságok: 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság    2019.03.12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság    2019.03.13. 
pénzügyi bizottság    2019.03.12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2019.03.12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros, szelektív hulladékgyűjtő állomások mellé 
térfelügyeleti kamerák kihelyezésével kapcsolatos árajánlatok bekérésére tesz javaslatot 
 

22. Javaslat az Élményfürdő-komplexum szolgáltatási koncessziós szerződés és az 
ingyenes, illetve kedvezményes használatát biztosító támogatási szerződések, 
megállapodás lejárati idejének meghosszabbítására 

 

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           2019.03.12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2019.03.13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2019.03.12. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: Az Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt.-vel, az 
Élményfürdő üzemeltetésére kötött szolgáltatási koncessziós szerződés 2019. május 31. 
napján lejár. Jelen előterjesztés javaslatot tesz a szerződés 6 hónappal történő 
meghosszabbítására. 
 

23. Javaslat a dunaújvárosi 2976/52 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett beépítetlen 
terület megnevezésű, természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlan 
hasznosítására (Baranyai Invest Zrt. kérelme) 

 

Előadó:   a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő:   Dr. Vántus Judit osztályvezető 

Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző 

Meghívott:   - 
 

Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2019.03.13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2019.03.12. 
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A napirendi pont rövid tartalma: A Baranyai Invest Zrt. ajánlatot nyújtott be a 
dunaújvárosi 2976/52 hrsz. alatt található ingatlan megvásárlása iránt. Az értékesítés 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat gazdálkodásának 
rendjéről szóló, 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete 27. §-a alapján nyílt pályázat 
útján lehetséges. 
 

24. Javaslat a Pentelei Waldorf Általános Iskola épületének ereszcsatorna cseréjére 
 
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       2019.03.13. 
pénzügyi bizottság           2019.03.12. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2019.03.12. 
az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság      2019.03.12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány a 
Pentelei Waldorf Általános Iskola ereszcsatornájának felújításához kéri az önkormányzat 
támogatását. A munka díja 5.655.951,-Ft+Áfa, azaz bruttó 7.183.058,-Ft. 

 
25. Javaslat a sportszervezetek pályázati úton történő támogatására – 2019. évre 

 
Előadó:  vagyonkezelési osztályvezető 

Előkészítő:  dr. Vántus Judit osztályvezető 

  Kemenczei Anett ügyintéző 
Meghívott:  - 
 

Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2019.03.13. 
pénzügyi bizottság          2019.03.12.                                     
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság          2019.03.12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2019.03.12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Polgármestere 1022/2018. (XII.06.) 
PM határozata alapján pályázatot hirdetett a sportszervezeteket, sportvállalkozások 
támogatására elkülönített összeg elnyerésére, illetve célirányos felhasználására. A 
pályázatokat 2019. február 28-ig kellett benyújtani a Vagyonkezelési Osztályra a 2019. évi 
támogatásokra vonatkozóan. A sportpályázatra 43 pályázat érkezett (ebből 6 alapítvány) 
összesen 185.091.400,- Ft összegben. Az alapítványi kérelmekről közgyűlés dönt majd, a 
többiről polgármesteri határozattal születik döntés. A pályázatok elbírálása a beadási 
határidő lejártát követő 30 napon belül történik. 
 

26. Javaslat a sportpályázatra érkezett alapítványi kérelmek elbírálására - 2019. évre  
 
Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

  a pénzügyi bizottság elnöke 
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a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő:  dr. Vántus Judit osztályvezető 

  Kemenczei Anett ügyintéző 

Meghívott:  - 
 

Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság      2019.03.12. 
pénzügyi bizottság    2019.03.12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság    2019.03.13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2019.03.12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Polgármestere 1022/2018. (XII.06.) 
PM határozata alapján pályázatot hirdetett a sportszervezeteket, sportvállalkozások 
támogatására elkülönített összeg elnyerésére, illetve célirányos felhasználására. A 
pályázatokat 2019. február 28-ig kellett benyújtani a Vagyonkezelési Osztályra a 2019. évi 
támogatásokra vonatkozóan. A sportpályázatra alapítványi kérelmek is érkeztek, melyekről 
a 2011. évi Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 42.§ (4) pontja 
értelmében a közgyűlés dönt. 
 

27. Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt., Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata, valamint a Dunai Ökölvívó Sportegyesület és a Dunaújvárosi 
Amerikai Futball Sportegyesület között kötendő támogatási szerződés tervezetek 
elfogadására 

Előadó: ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 

 Kemenczei Anett ügyintéző 

Meghívott:                                        
 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                                                    2019.03.12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város 2019. évi költségvetése 
bruttó 18.000.000,- Ft és bruttó 5.000.000,- Ft támogatást biztosít a Dunai Ökölvívó 
Sportegyesület és a Dunaújvárosi Amerikai Futball Sportegyesület részére, a Radari 
tömegsporttelep használatára. A vagyonkezelési osztály elkészítette a szerződés 
tervezeteket, melyről kéri az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményét. 
 

28. Javaslat a HISZEK Benned Sport Program keretein belül megvalósult Dunaújvárosi 
Triatlon Sportegyesület sportprogramja elszámolásának elfogadására 
 
Előadó:  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 
  Engyel László ügyintéző 
Meghívott:  - 
 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság      2019.03.12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2019.03.13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2019.03.12. 
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A napirendi pont rövid tartalma: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős 
Államtitkársági által kiírt HISZEK Benned Sport Program keretein belül, dunaújvárosi 
sportszervezetek által lebonyolított sportprogram elszámolása beérkezett Dunaújváros MJV 
Önkormányzatához. (a megítélt és átutalt támogatás összege mindösszesen 1.500.000,- Ft) 
Jelen előterjesztés a Dunaújvárosi Triatlon Sportegyesület által megvalósított sportprogram 
elszámolása elfogadására szolgál. (3. Adventi jótékonysági futás) 
 

29. Javaslat a Városvédők Újtelepért Egyesület részére, a 2400 Dunaújváros, Jókai u. 19. 
szám alatti   - korábban gondnoki lakásként hasznosított - 109 m2 alapterületű iskola 
megnevezésű helyiség, városrészi közösségi célra  történő, ingyenes használatba 
adására  

  
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

  a pénzügyi bizottság elnöke 

Előkészítő:  Dr. László Borbála  osztályvezető  

Meghívott:  Kisné Fehér Éva elnök Városvédők Újtelepért Egyesület  
  Mészáros László a 9. számú választási körzet felelőse  
                        Mádai Balázs elnök-vezérigazgató DVG. Zrt.  
 

Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság    2019.03.13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2019.03.12. 
pénzügyi bizottság                   2019.03.12. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: A Városvédők Újtelepért Egyesület a  Dunaújváros, 
Jókai utca 19. szám alatti, korábban iskola épület gondnoki lakását kéri ingyenes 
használatra  az Újtelep városrész közösségi  rendezvényeinek, programjainak lebonyolítása 
céljából. 
 

30. Javaslat a dr. Kosztándi-Molnár Arnold fogorvos támogatási kérelmének elbírálására 
 

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. Kosztándi-Molnár Arnold fogorvos 
                       
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság    2019.03.12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2019 03.12. 
pénzügyi bizottság    2019.03.12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság    2019.03.13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Önkormányzata 2019. január 1. 
napjától feladatellátási szerződést kötött dr. Kosztándi-Molnár Arnold fogorvossal a 10. 
számú fogorvosi körzet ellátására. Dr. Kosztándi-Molnár Arnold havi 60.000,-Ft összegű 
albérleti támogatást igényel Önkormányzatunktól. Az előterjesztés a támogatási kérelem 
elbírálására irányul. 
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31. Javaslat a dr. Székely Krisztina fogorvos támogatási kérelmének elbírálására 
 

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. Székely Krisztina fogorvos 

                       
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság    2019.03.12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2019.03.12. 
pénzügyi bizottság    2019.03.12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság    2019.03.13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A dunaújvárosi 15. számú fogorvosi körzet ellátó orvosa 
dr. Székely Krisztina havi 100 000,-Ft összegű támogatást és egy új rendelő biztosítását 
igényli Önkormányzatunktól. Az előterjesztés a támogatási kérelem elbírálására irányul. 
 

32. Javaslat Dunaújváros MJV Közgyűlésének a 9. számú fogorvosi körzet átvételéhez 
igényelt támogatás iránti kérelem elbírálásáról és feladatellátási szerződés 
megkötéséről szóló 697/2018. (XII.13.) számú határozata hatályon kívül helyezésére 

 
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:  - 
                       
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság    2019.03.12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2019.03.12. 
pénzügyi bizottság    2019.03.12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság    2019.03.13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a 9. számú fogorvosi körzet átvételéhez 
igényelt támogatás iránti kérelem elbírálásáról és feladatellátási szerződés megkötéséről 
szóló 697/2018. (XII.13.) határozat hatályon kívül helyezését kezdeményezi a támogatás 
okafogyottá válása kapcsán. 
 

33. Javaslat a 4. számú felnőtt háziorvosi körzet folyamatos ellátása érdekében 
megbízási szerződés megkötésére 

 
Előadó:  a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Előkészítő:  Dr. László Borbála osztályvezető 
  Dr. Schleicher Judit jogi és egészségügyi ügyintéző 
Meghívott:  Dr. Glashütter Csaba orvos 
  Dr. Kőbányai János orvos 
  Dózsáné dr. Sasvári Ildikó népegészségügyi osztályvezető FMKH DJH  
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Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság      2019.03.12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2019.03.12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A 4. sz. felnőtt háziorvosi körzet ellátását 
Önkormányzatunk helyettesítéssel látja el 2018. június 1. napjától. A körzet folyamatos 
ellátásának biztosítása Önkormányzatunk kötelezettsége. Az előterjesztés a helyettesítést 
vállaló háziorvosokkal kötendő megbízási szerződésre irányul. 
 

34. Javaslat a dunaújvárosi 1. és 3. számú fogászati alapellátási körzetbe fogászati 
kezelőegység beszerzésére 
 
Előadó:  a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Előkészítő:  Dr. László Borbála Humán Szolgáltatási osztályvezető 
  Dr. Schleicher Judit jogi és egészségügyi ügyintéző 
Meghívott: - 
 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság      2019.03.12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2019.03.12. 
pénzügyi bizottság          2019.03.12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2019.03.13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Közgyűlése 20/2019. (I.17.) 
határozatában a fogászati alapellátás minőségének javítása érdekében a dunaújvárosi 1. és 
3. számú fogászati körzetben az ellátást biztosító új fogászati kezelőegység vásárlásához 
és telepítéséhez 6 millió forint fedezet biztosításáról döntött. A beszerzésre 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. 
 

35. Javaslat az Egészségmegőrzési Központ 2018. évi tevékenységének értékelésére, az 
intézmény beszámolójának elfogadására 
 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Dr. László Borbála humán szolgáltatási osztályvezető 
  Dr. Schleicher Judit jogi és egészségügyi ügyintéző 
Meghívott:  Kleinné Németh Judit Egészségmegőrzési Központ intézményvezető 
 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság      2019.03.12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2019.03.12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Az Egészségmegőrzési Központ intézményvezetője 
megküldte az intézmény 2018. évben végzett munkájáról szóló beszámolót, amelynek 
megtárgyalására irányul az előterjesztés. 
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36. Javaslat a 2019. évi „Közbiztonsági Rendezvénysorozat” támogatására 

 
Előadó:  a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság elnöke 
   a Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága elnöke 
  a Pénzügyi Bizottság elnöke 
  az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság elnöke 
Előkészítő:  Dr. László Borbála osztályvezető 
  Hum László ügyintéző 
Meghívott:  Udvardi Sándor kuratóriumi elnök 
 
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság    2019. 03.13 
Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága     2019. 03.12. 
Pénzügyi Bizottság          2019. 03.12. 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság       2019. 03.12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért 
Közalapítvány kuratóriumi elnöke, Udvardi Sándor azzal a kéréssel fordult Dunaújváros 
MJV Polgármesteréhez, hogy az előző évekhez hasonlóan önkormányzatunk idén is 
támogassa a közalapítványt a „Közbiztonsági Rendezvénysorozat” lebonyolítása céljából. A 
kért támogatási összeg a 2018. évvel megegyezően 1,6 mFt. 
 

37. Javaslat a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros fül- orr- gégészeti 
kezelőegység beszerzésének támogatásáról szóló kérelmének elfogadására 
 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke  
   a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
   a pénzügyi bizottság elnöke 
   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:             Dr. László Borbála osztályvezető 

Hum László ügyintéző 
Meghívott: Dr. Mészáros Lajos főigazgató, Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet 

Dunaújváros  
 
Véleményező bizottságok: 
a szociális, egészségügyi és lakásügyi  bizottság                      2019.03.12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság                                    2019.03.13. 
pénzügyi bizottság                                                                     2019.03.12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                            2019.03.12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros 
megkereste DMJV Polgármesterét, hogy egy – a jótékonysági kampány során befolyt 
összegből vásárolni tervezett – fül- orr- gégészeti kezelőegység beszerzéséhez hiányzó 
összegének erejéig (1.010.068,- Ft) az Önkormányzat járuljon hozzá az eszköz 
beszerzéséhez.  
 

38. Javaslat a Szent Pantaleon Kórház – Rendelőintézet vissza nem térítendő támogatás 
iránti kérelmének elbírálására 

 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
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 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. László Borbála humán szolgáltatási osztályvezető 
 Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző 
Meghívott: Dr. Mészáros Lajos, a Szent Pantaleon Kórház – Rendelőintézet 

főigazgatója 
  
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság   2019.03.12. 
pénzügyi bizottság          2019.03.12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2019.03.12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság            2019.03.13.

      
A napirendi pont rövid tartalma: A Szent Pantaleon Kórház – Rendelőintézet az EFOP-
2.2.19-17-2017-00113 Európai Uniós projekt keretében járóbeteg szakellátó szolgáltatások 
fejlesztésére pályázott. Az építési beruházás közbeszerzési eljárás folyamatában a 
projektben rendelkezésre álló forrás és a megvalósításra beérkezett pályázatok ajánlatai 
között 77,3 millió Ft eltérés van. A pályázat benyújtása óta az építőiparban 25-30 %-os 
áremelkedés is jelentkezett. 
A Kórház főigazgatója 77.286.657 Ft vissza nem térítendő támogatást kért 
önkormányzatunktól. A támogatásra a fedezet a költségvetési rendelet 5b. melléklet 
általános tartalék során biztosított.  
 

39. Javaslat a Dunaújvárosi Bűnmegelőzési és Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 
kezdeményezésének, filmvetítéssel egybekötött drogprevenciós előadás 
támogatására 

 
Előadó:  Dr. László Borbála osztályvezető 
Előkészítő:  Dr. László Borbála osztályvezető 
  Hum László ügyintéző 
Meghívott:  Orgovány Zoltán DBKEF elnök 
  
Véleményező bizottságok: 
Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága     2019. 03.12. 
Pénzügyi Bizottság          2019. 03.12. 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság       2019. 03.12. 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság    2019. 03.13 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújvárosi Bűnmegelőzési és Kábítószerügyi 
Bizottság elnöke filmvetítéssel egybekötött drogprevenciós előadássorozatot szervez három 
alkalommal a Dózsa Moziban, mintegy 1000-1500 középiskolás számára. „A csodálatos fiú” 
című film levetítését követően ún. akvárium beszélgetésekre kerül sor. A háromszori 
filmvetítés költsége összesen 133.350 Ft. 
 

40. Javaslat a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány 2018. évi tevékenységéről szóló 
beszámoló elfogadására 

 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. László Borbála humán szolgáltatási osztályvezető 
 Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző 
Meghívott: Pribil Sándor Zoltán, a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány 

kuratóriumának elnöke 
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Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság      2019.03.12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2019.03.12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megküldte a – 
2017. október 4. napján megkötött ellátási szerződés alapján az 1/2000. (I.7.) SzCsM 
rendelet szerinti – Kandó Kálmán tér 4. szám alatt található Hajléktalan Ellátó Centrumban 
2018. évben végzett munkájáról szóló részletes szakmai beszámolóját. 
 

41. Javaslat a Dunaújvárosi Tankerületi Központ intézmény-átszervezési javaslatának  
véleményezésére 

 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető  
 Péter Kata ügyintéző 
Meghívott: Szilágyiné Németh Sarolta – a Dunaújvárosi Tankerületi Központ 

igazgatója 

 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, ifjúsági, kulturális és sportbizottság                 2019.03.12.  
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                                                   2019.03.12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A Dunaújvárosi Tankerületi Központ igazgatója levélben kereste meg DMJV 
Önkormányzatát, melyben kéri a Petőfi Sándor Általános Iskola szakmai alapdokumentuma 
módosításának önkormányzati véleményezését.  

 
42. Javaslat a 2019. évi Fejér Megyei Diáknapok támogatására 

 
Előadó:                     Dr. László Borbála osztályvezető 

Előkészítő:               Péter Kata ügyintéző 

Meghívott:               Juhász Zsófia – a Fejér Megyei Művelődési Központ igazgatója 

  

Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság   2019.03.12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2019.03.12. 
pénzügyi bizottság          2019.03.12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2019.03.13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Fejér Megyei Művelődési Központ Művészetek Háza 
igazgatója kéréssel fordult Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatához, mely 
szerint a 2019. április 10-12-én megrendezendő Fejér Megyei Diáknapok 
megrendezésének költségeihez 3.000.000,- forint összegben támogatást kér. A támogatás 
kért összege Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről 
és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete 5.a melléklet 
9.6 sora alapján rendelkezésre áll. 
 

43. Javaslat a X. Dunaújvárosi Nagy Sportágválasztó c. rendezvény támogatására 

 
Előadó: Dr. László Borbála osztályvezető 

Előkészítő: Péter Kata ügyintéző 

Meghívott: Pető Zsolt – ügyvezető igazgató – Euroshow Kft. 
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Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság    2019.03.12. 
pénzügyi bizottság    2019.03.12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság    2019.03.13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2019.03.12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Az Euroshow Kft. ügyvezető igazgatója, Pető Zsolt kéréssel fordult Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzatához, mely szerint a 2019. szeptember 6-án megrendezendő X. 
Dunaújvárosi Nagy Sportágválasztó c. rendezvény költségeihez járuljon hozzá.  
 

44. Javaslat a DUDIK Fesztivál támogatására és megbízási szerződés megkötésére a 
DVG Zrt-vel 

 
Előadók:   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 a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Bokor Zsuzsanna kulturális ügyintéző 

Meghívott:   Kalocsai Imre mb. EHÖK elnök 
Mádai Balázs, elnök-vezérigazgató DVG Zrt. 
 

Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság       2019.03.12. 
pénzügyi bizottság           2019.03.12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2019.03.13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2019.03.13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújvárosi Egyetem Hallgatói Önkormányzata a 
városi önkormányzat 10.000 E Ft-os támogatását kéri a DUDIK Fesztivál megrendezése 
érdekében. A költségvetési rendelet 5.000 E Ft-ot tartalmaz a célra. A pénzügyi bonyolítás, 
engedélyek beszerzése stb. a tavalyi évhez hasonlóan a DVG Zrt. feladata lesz. 
 

45. Javaslat a DVG Zrt. által szervezett Jazz Klub 2019. évi támogatására 
 

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

Előkészítő:  Dr. László Borbála osztályvezető 
Bokor Zsuzsanna, kulturális ügyintéző 

Meghívott:   Mádai Balázs DVG Zrt. elnök-vezérigazgató 
 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság       2019.03.12. 
pénzügyi bizottság           2019.03.12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2019.03.13. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2019.03.13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A 2019. évi költségvetési rendelet nem tartalmaz a Jazz 
klub támogatására vonatkozó előirányzatot. A DVG Zrt. évek óta szervezi a 
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koncertsorozatot, a 2017. évi támogatással elszámolt, 2018-ban nem kapott támogatást. 
Idei kérelmében 5 M Ft-ot kér, a javaslat 4 M Ft, a támogatás a Pénzeszköz átadások 
tartaléka terhére biztosítható. 
 

46. Javaslat a Rockmaraton Fesztivál megrendezésére és támogatására 
 

Előadók:   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 a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Bokor Zsuzsanna kulturális ügyintéző 

Meghívott:   Varga-Csajkás Zoltán, Pécs 
  
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság       2019.03.12. 
pénzügyi bizottság           2019.03.12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2019.03.13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2019.03.12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: 2015. évben szervezték először városunkban a 
Rockmaraton Fesztivált. A szervező Sámántánc Alapítvány a tavalyi támogatással 
elszámolt, Varga-Csajkás Zoltán főszervező most az Entropy Event Kft. nevében nyújtott be 
támogatási kérelmet. A július 8-14. között tervezett fesztiválra 10 M Ft önkormányzati 
támogatást kérnek, a költségvetésben 7 M Ft szerepel. 
 

47. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 18/2019. (I.17.) Palotás József 
Gyermekek című szobrának áthelyezéséről szóló határozatának visszavonására 

 
Előadók:   az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:   dr. László Borbála humán szolgáltatási osztály vezetője 

Bokor Zsuzsanna kulturális ügyintéző 
Meghívott:   Gyenes Józsefné, óvodavezető 

Palotás József, szobrászművész, Pécs 
 

Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság       2019.03.12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2019.03.12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Közgyűlés januárban döntött Palotás József 
Gyermekek című szobrának a Dunaújvárosi Óvoda új, Lilla köz 1. szám alatti központjába 
való áthelyezéséről. A döntést követően Palotás József szobrászművész a korábbi 
beleegyező nyilatkozatát visszavonta. 
 

48. Javaslat a 2018. évi Közművelődési pályázaton nyújtott egyes alapítványi 
támogatások elszámolási határidejének, és a támogatási szerződések módosítására 
 
Előadó:   az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

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

Bokor Zsuzsanna kulturális ügyintéző 
Meghívott:   Fazekas Andrea, Muzsikáló Fiatalok Alapítvány kuratóriumi tag 
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Gyöngyössy Csaba, Modern Művészetért  
Közalapítvány kuratóriumi elnök  
Nics Éva, Jószolgálati Otthon Közalapítvány kuratóriumi elnök  
 

A napirendi pont rövid tartalma: A 2018. évi Közművelődési pályázaton elnyert 
támogatás felhasználási határideje 2019. február 28-a, az elszámolási határidő március 31-
e. Bizonyos események megrendezésére szervezési vagy egyéb okokból ennél később 
kerülhet sor. 3 alapítvány kéri a felhasználási és az elszámolási határidő módosítását. 
 

49. Javaslat a Pentele Egyesület támogatására különböző pentelei rendezvények 
szervezése érdekében  

 
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:   Szabó Tamás, a Pentele Egyesület elnöke 
 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság       2019.03.12. 
pénzügyi bizottság           2019.03.12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2019.03.13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2019.03.12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A költségvetési rendelet 5.a mellékletében a 9.21 soron 
1.200 E Ft szerepel, „Pentele Egyesület pentelei rendezvények és események támogatása” 
soron. Az Egyesület elnöke 2.000 E Ft támogatást kér. Az előterjesztés a költségvetési 
rendelet szerinti összegű támogatásra irányul. 
 

50. 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       2019.03.12. 
pénzügyi bizottság           2019.03.12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2019.03.13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2019.03.12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A költségvetési rendelet 5. mellékletében „Kulturális, 
oktatási és ifjúsági feladatok” cím dologi kiadásai 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.  
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51. Javaslat kártérítési igény elbírálására 

 

Előadó:   jogi és közgyűlési osztályvezető 

Előkészítő:   dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető 

dr. Horváth Petra ügyintéző 

Meghívott:   Kiss Zoltán Edward károsult 
 

Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2019.03.12. 
pénzügyi bizottság           2019.03.12. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: 2019. február 02-án a Dunaújváros, Baracsi út 22/A 
számnál a károsult kátyúba hajtott. Az autó több helyen megsérült. A károsult vagyoni 
kártérítési igénnyel lépett fel DMJV Önkormányzatával szemben.  
 

52. Javaslat kártérítési igény elbírálására 

 

Előadó:   jogi és közgyűlési osztályvezető 

Előkészítő:   dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető 

dr. Horváth Petra ügyintéző 

Meghívott:   Németh László károsult 
 

Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2019.03.12. 
pénzügyi bizottság           2019.03.12. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: 2019. február 02-án a Dunaújváros, Baracsi út 22/A 
számnál a károsult kátyúba hajtott. Az autó több helyen megsérült. A károsult vagyoni 
kártérítési igénnyel lépett fel DMJV Önkormányzatával szemben.  
 

53. Javaslat a DVG Zrt.-vel megkötött vállalkozási szerződés 1. sz. módosításának 
véleményezésére 
 
Előadó: a jogi és közgyűlési osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető 
Meghívott: Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2019. 03.12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a 10/2019. (I.17.) határozat alapján 
megkötött vállalkozási szerződés módosítására irányul. 
 

 
Dunaújváros, 2019. március 8. 
 
 
               Tóth Kálmán s.k. 
                                                                                             a bizottság elnöke 


