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M E G H Í V Ó 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottsága 
2019. március 19-én (kedd) 13,00 órai kezdettel 

rendkívüli nyílt ülést tart, melyre meghívom 
 
 

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

1. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 37/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet 
módosítására 
 
Előadó:                   az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:    Dr. Molnár Attila - aljegyző 
Meghívott:              - 
 
Véleményező bizottságok: 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                     2019.03.19. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítása a Közgyűlés februári rendes ülésén hozott döntése alapján, továbbá az 
Önkormányzat által ellátott - az SZMSZ mellékletében rögzített - kötelező és önként vállalt 
feladatok pontosítása miatt szükséges. A módosítások elsősorban az SZMSZ mellékleteit 
érintik. 
 

2. Javaslat a 2019. május 26. napjára kitűzött Európai Parlament tagjainak választása 
során a lebonyolításában résztvevő dunaújvárosi szavazatszámláló bizottságok 
póttagjainak megválasztására 
 
Előadó: Dr. Sürü Renáta - jegyző, a Helyi Választási Iroda vezetője 
Előkészítő: Dr. Molnár Attila - aljegyző 
Meghívott:               -        
 
Véleményező bizottságok: 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                     2019.03.19. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Közgyűlés törvényben rögzített feladata, hogy a 
Dunaújvárosban működő szavazatszámláló bizottságok szükséges számú tagot/póttagot 
megválassza. A szavazatszámláló bizottság tagjait és a póttagokat is települési szinten kell 
megválasztani. Az európai parlamenti képviselők 2019. évi választásának törvényes és 
biztonságos lebonyolítása érdekében új dunaújvárosi szavazatszámláló bizottsági póttagok 
megválasztása szükséges, természetesen nem érintve a tavalyi évben megválasztott tagok, 
illetve póttagok megbízatását.  
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3. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 

Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvántartásáról szóló 
önkormányzati rendeletének megalkotására 

 

Előadó:   Dr. Sürü Renáta jegyző 

Előkészítő:   Szabó Ádám osztályvezető  
Meghívott:   -  
 

Véleményező bizottságok: 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság        2019.03.19.  
 

A napirendi pont rövid tartalma: A közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény (Kttv.) módosítása folytán a 2017. évtől a július 1-jei Közszolgálati 
Tisztviselők Napja már nem minősül munkaszüneti napnak az érintett munkavállalók 
esetében, kivétel, ha ezt az önkormányzat saját, külön rendeletében szabályozza.  
 

  4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata közbeszerzési értékhatárt 
el nem érő beszerzések lebonyolításáról szóló szabályzatának 1. számú 
módosítására 
 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Dr. Sürü Renáta jegyző  

Somfainé Petőfalvi Anita közbeszerzési referens 
Meghívott:  - 
 
Véleményező bizottságok: 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2019.03.19. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: a szabályzat egyes rendelkezéseinek gyakorlathoz való 
igazítása indokolja annak módosítását, mely a közgyűlés hatáskörébe tartozik.   
 

5. Javaslat „Dunaújváros önkormányzati tulajdonú ingatlanok és fogyasztási helyek 
villamos energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítására. 
 
Előadó:  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 

Előkészítő:  Dr. Sürü Renáta jegyző 
  Somfainé Petőfalvi Anita közbeszerzési referens 
  Rontó Mónika közbeszerzési referens 
Meghívott:  - 
 
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság       2019.03.19. 
Pénzügyi Bizottság           2019.03.19. 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság       2019.03.19. 
Városüzemeltetési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság    2019.03.19. 
Az Önkormányzat Bírálóbizottsága        2019.03.19. 
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 A napirendi pont rövid tartalma  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése által a 
„Dunaújváros önkormányzati tulajdonú ingatlanok és fogyasztási helyek villamos energia 
beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása szükséges. 
 

  6. Javaslat Dunaújváros MJV Közgyűlésének a településkép védelméről szóló 43/2017. 
(XII.22.) önkormányzati rendeletének módosítására 
 
Előadó:       a Gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
  az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
  az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:   Szabó Imre – osztályvezető 
                       Kárgli Rita - településrendezési ügyintéző 
Meghívott:   
 
Véleményező bizottságok: 
a Gazdasági és területfejlesztési bizottság       2019.03.19. 
az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság     2019.03.19. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2019.03.19. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 325/2018. 
(V.17.) határozatával döntött arról, a 43/2017. (XII.22.) településkép védelméről szóló 
rendeletének módosításáról. Az egyeztetési folyamat lezárult és elkészültek a 
településképpel kapcsolatos szabályozások. 
 

7. Javaslat a Gagarin tér 7-11 Társasház árkádjának kötendő támogatási szerződés 
módosítás véleményezésére 

 
Előadó:  a Pénzügyi bizottság elnöke 
  az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:   Szabó Imre – osztályvezető 
                       Kárgli Rita - településrendezési ügyintéző 
Meghívott:   Sztankovics András közös képviselő 
  2400 Dunaújváros Duna sor 11. 3/3. 
 
Véleményező bizottságok: 
a Pénzügyi bizottság         2019.03.19. 
az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2019.03.19. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Jelen előterjesztés a Gagarin tér 7-11 Társasházzal az árkád felújítására kötendő 
támogatási szerződés módosítás véleményezéséről szól. 
 

8. Javaslat Dunaújváros Integrált Településfejlesztési Stratégiája felülvizsgálata 
tárgyában kötendő szerződéstervezet véleményezésére  

 
Előadó:  főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
Előkészítő:  Szabó Imre - osztályvezető 
                      Kárgli Rita - településrendezési ügyintéző 
Meghívott:  
 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2019.03.19. 
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A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottsága 
2019. március 12-i ülésén a bizottság elnöke kérte, hogy a megkötendő szerződés 
tervezetét kitöltve terjessze a bizottság elé. Véleményezésre mellékeltjük a kitöltött 
szerződéstervezetet. 
 

  9. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és DVG Zrt. között, a 
Modern Városok Programhoz kapcsolódó, a nyilvánosság biztosítására vonatkozó 
szolgáltatások teljesítésére kiterjedő megbízási szerződések megkötéséről szóló 
579/2018. (XI.15.) közgyűlési határozat módosítására 
 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
  pénzügyi bizottság elnöke 
  a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető 
  Sipos Réka pályázati koordinációs ügyintéző 
Meghívott:  Mádai Balázs ügyvezető -Vasmű u.41. Irodaház Kft.  
  
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság    2019.03.19 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2019.03.19 
pénzügyi bizottság    2019.03.19 
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság             2019.03.19. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a több Modern Városok Program 
keretében megvalósuló projekt nyilvánosság biztosítására vonatkozó szerződések 
aláírásához hozzájáruló Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 579/2018. (XI.15.) 
határozatának módosítására irányul. 
 

10. Javaslat az MVP keretében a Fabó Éva Sportuszoda felújítása projekt kivitelezésére 
vonatkozó szerződésmódosítás pénzügyi fedezetének biztosítására 
 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

Előkészítő:  Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető 
  Sipos Réka ügyintéző 
Meghívott:  Mádai Balázs ügyvezető -Vasmű u.41. Irodaház Kft. 
  
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság    2019.03.19. 
pénzügyi bizottság    2019.03.19. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2019.03.19. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a MVP keretében a Fabó Éva 
Sportuszoda felújítása projekt kivitelezési munkáira vonatkozó vállalkozási 
szerződésmódosítás pénzügyi fedezetének biztosítására irányul. 
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11. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vasmű u. 41. 
Irodaház Kft. között, a “Vasmű út belvárosi szakaszának felújításának” 
megvalósításához szükséges projektmenedzseri feladatok ellátására vonatkozó 
szerződés megkötésére  

 
Előadó:   a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

Előkészítő:   Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető 
Rauth Tekla pályázati koordinációs ügyintéző 

Meghívott:  
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2019.03.19.  
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2019.03.19. 
pénzügyi bizottság           2019.03.19. 
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság    2019.03.19.  
 
A napirendi pont rövid tartalma: A projekt megvalósításához projektmenedzseri feladatok 
lebonyolítására vonatkozó szerződést szükséges kötni a tevékenység biztosítása 
érdekében. Az említett szerződést Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a 
Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel kívánja megkötni  
 

12. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Zrt. között, a 
„Vidámpark, illetve a vidámparki terület fejlesztése” című projekt tárgyában a 
műszaki tartalom megvalósítására vonatkozó szerződés megkötésére 

 
Előadó:   a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

Előkészítő:   Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető 
Rauth Tekla pályázati koordinációs ügyintéző 

Meghívott:  
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2019.03.19.  
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2019.03.19. 
pénzügyi bizottság           2019.03.19. 
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság    2019.03.19.  
 
A napirendi pont rövid tartalma: A projekt kivitelezésének lebonyolítását Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata a DVG Zrt.-vel kívánja végrehajtani. Így, a projekt 
megvalósításához szükséges műszaki tartalom biztosítása érdekében a feleknek 
Vállalkozási Szerződést szükséges kötni. 
 

13. Javaslat árajánlatok bekérésére irodai bútorok és kiegészítő berendezések 
beszerzéshez a TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001 „DUNA-MUNKA-TOP” című pályázat 
keretében 
 
Előadó:  Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
Előkészítő:  Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
  Fetth Dóra Timea pályázati koordinációs ügyintéző 
Meghívott:  - 
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Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság    2019.03.19. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság    2019.03.19. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2019.03.19. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság    2019.03.19. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Á TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001 „DUNA-MUNKA-TOP” 
projektben vállaltaknak megfelelően a projektiroda berendezését szolgáló és a 
megvalósításban résztvevő szakemberek munkájához szükséges irodai bútorok és 
kiegészítő berendezések beszerzése érdekében árajánlatok bekérésére van szükség a 
legkedvezőbb ajánlatot nyújtó gazdasági szereplő kiválasztása céljából.  
 

14. Javaslat  a DUNA-MUNKA-TOP projektben megvalósítandó  informatikai eszközök és 
szoftverek beszerzése érdekében árajánlatok bekérésére 
 
Előadó:  Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
Előkészítő:  Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
  Fetth Dóra Timea pályázati koordinációs ügyintéző 
Meghívott:  - 
 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság    2019.03.19. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság    2019.03.19. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2019.03.19. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság    2019.03.19. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Á DUNA-MUNKA-TOP projekt által létrehozott 
Paktumiroda és Projektiroda működésének feltétele  informatikai eszközök biztosítása.  
Ezen informatikai eszközök és szoftverek beszerzéséhez árajánlatok bekérésére van 
szükség a legkedvezőbb ajánlatot nyújtó gazdasági szereplő kiválasztására.  
 

15. Javaslat a TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001 „DUNA-MUNKA-TOP” című projekt 
keretében árajánlatok bekérésére irodaszerek beszerzéséhez  
 
Előadó:  Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
Előkészítő:  Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
  Fetth Dóra Timea ügyintéző 
Meghívott:  - 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság    2019.03.19. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság    2019.03.19. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2019.03.19. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság    2019.03.19. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001 „DUNA-MUNKA-TOP” 
projektben vállaltak és a kötelező adminisztrációs feladatok elvégzéséhez a 
megvalósításban résztvevő szakemberek munkájához szükséges irodaszerek beszerzése 
érdekében árajánlatok bekérésére van szükség a legkedvezőbb ajánlatot nyújtó gazdasági 
szereplő kiválasztása céljából.  
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16. Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó 
szolgáltatási keretszerződés - 2019. április-december hónap - megkötésére 

 

Előadó:   a pénzügyi bizottság elnöke 

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

Előkészítő:   Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető 

Telekesné Szerényi Orsolya pénzügyi gazdálkodási ügyintéző 

Meghívott:   Mádai Balázs elnök-vezérigazgató DVG Zrt 
 

Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság           2019.03.19. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2019.03.19. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság    2019.03.19. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2019.03.19. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Önkormányzata a DVG Zrt. útján látja el 
közfeladatait évente kötendő szolgáltatási keretszerződés alapján. Jelen keretszerződés 
2019. április-december havi időszakról szól. 

 
17. Javaslat a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat 2018. január 1. - 2018. december 31. 

közötti időszak ténylegesen felmerült működési költség és a 808/2017. (XII.14.) 
határozatában jóváhagyott összeg különbözetének megtérítésére 

 

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:   Gergő Edmond Dunaújvárosi Patvédelmi Vállalat igazgató 

 

Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság           2019.03.19. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2019.03.19. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság    2019.03.19. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2019.03.19. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat 2018. január 1. - 
2018. december 31. közötti időszak ténylegesen felmerült működési költség és a 808/2017. 
(XII.14.) határozatában jóváhagyott összeg különbözetének megtérítésére tesz javaslatot 
bruttó 1.458.000,- Ft összegben. 
 

18. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város partvédelmi rendszer felszíni vízelvezető 
létesítményeinek helyreállítására  
 

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 
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Meghívott:   Mádai Balázs DVG. Zrt. 
 

Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság           2019.03.19. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2019.03.19. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság    2019.03.19. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2019.03.19. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Partvédelmi Rendszerének 
üzemeltetését a DVG Zrt. végzi. A keretszerződés magába foglalja a mű részét képező 
zöldterületet, csápos kutak, valamint a felszíni vízelvezető rendszert (nyílt árkok, horhosok). 
Az éves üzemeltetési díj terhére elvégezték a tárgyi felszíni vízelvezető rendszer 
állapotfelvételét melyről tanulmányterv is készült. Megállapítható, hogy a rendszer 
biztonságos üzemeltetéséhez jelentős helyreállítási és kivitelezési munkákat kell elvégezni. 
A tanulmánytervben foglalt helyreállítási munkák folyamatos elvégzése elengedhetetlenül 
szükséges a magaspartvédelmi rendszer állékonyságának megőrzése érdekében. 
 

19. Javaslat a Duna-parti Kilátó körüli terület és partfal tereprendezési munkáira 

 

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 
Szedresi Csaba vezető ügyintéző  

Meghívott:   Mádai Balázs DVG Zrt. – elnök-vezérigazgató 
 

Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság           2019.03.19. 
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság    2019.03.19. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2019.03.19. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2019.03.19. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: Jelen előterjesztés a a Duna-parti Kilátó körüli terület és 
partfal tereprendezési munkáira tesz javaslatot. 
 

20. Javaslat a Bartók Színházban új álláshely engedélyezésére  
 
Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

   a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

   a pénzügyi bizottság elnöke 

   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő:             Dr. László Borbála osztályvezető 
                                Péter Kata ügyintéző 

Meghívott:              Őze Áron, a Bartók Színház igazgatója 
 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság       2019.03.19. 
pénzügyi bizottság          2019.03.19. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2019.03.19. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2019.03.19. 
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A napirendi pont rövid tartalma: A Bartók Színház igazgatója azzal a kéréssel fordult 
Önkormányzatunkhoz, hogy az intézmény 1 fő szervezőt, 1 fő díszítőt és 1 fő varrónőt 
alkalmazhasson. A színház megnövekedett előadás-számai, valamint a szakmai színvonal 
fenntartása érdekében szükség van a plusz létszámokra. Az új álláshely a 2019. évre 
6.808.020,- forint többletfinanszírozást igényel. 
 

21. Javaslat a Dunaújvárosi Tankerületi Központ intézmény-átszervezési javaslatának 
véleményezésére (Széchenyi István Kollégium) 
 
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, kulturális, ifjúsági és sportbizottság       2019.03.19. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2019.03.19. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújvárosi Tankerületi Központ igazgatója levélben 
kereste meg DMJV Önkormányzatát, melyben kéri a Dunaújvárosi Széchenyi István 
Gimnázium és Kollégium Tagintézménye intézményátszervezésének önkormányzati 
véleményezését.  
 

22. Javaslat Fabó Ferenc kérelmének elbírálására 
 

Előadó:   az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

a pénzügyi bizottság elnöke 

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő:   Dr. László Borbála osztályvezető 

Bokor Zsuzsanna, kulturális ügyintéző 

Meghívott:   Fabó Ferenc, Dunaföldvár 
 

Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság       2019.03.19. 
pénzügyi bizottság           2019.03.19. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2019.03.19. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2019.03.19. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: Fabó Ferenc 25 éven keresztül vezette a dunaújvárosi 
székhelyű Mezőföld Természetfotó Egyesületet. A Bartók Kamaraszínházban megnyílt 
fotókiállítása kapcsán kért 300 E Ft önkormányzati támogatást. A támogatásra fedezetet a 
költségvetési rendelet 5.a melléklet „Kulturális és egyéb civil szervezetek pályázható kerete” 
rovata biztosíthat. 
 

23. Javaslat a Vasas Táncegyüttes támogatására, és szerződéskötésre a Vasas 
Táncegyüttes Alapítvánnyal  

 

Előadó:   az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

a pénzügyi bizottság elnöke 

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

Bokor Zsuzsanna, kulturális ügyintéző 

Meghívott:   Horváth Attila, a Vasas Táncegyüttes Alapítvány kuratóriumi elnöke 
 

Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság       2019.03.19. 
pénzügyi bizottság           2019.03.19. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2019.03.19. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2019.03.19. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: A 2019. évi költségvetési rendelet 5.a. mellékletében az 
„MMK Nkft. Vasas Táncegyüttes támogatása” előirányzaton 4.000 E Ft szerepel. 
Javasoljuk, hogy az összeget a Vasas Táncegyüttes Alapítvány közvetlenül kapja meg. 
 

24. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Dunaújvárosi Egyetem 
és a Mozicentrum Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. között megállapodással 
kapcsolatos döntések meghozatalára 

 

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

az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

Előkészítő:   Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető  
Dr. Kaja Edit ügyintéző 

Meghívott:   Verasztó Sándor Mozicentrum Kft. ügyvezetője 

Kiss Ádám kancellár Dunaújvárosi Egyetem  
 

Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2019. 03.19. 
ügyrendi igazgatási és jogi bizottság       2019. 03.19. 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság       2019. 03.19. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: Egyrészt DMJV Közgyűlése 426/2016. (VI. 16.) 
határozatával döntött a TOP-6.3.2 Zöld város kialakítása című pályázaton való részvételről, 
melynek keretében Dózsa Mozicentrum épülete is felújításra kerül. Másrészt DMJV 
Önkormányzata és a Dunaújvárosi Egyetem bérleti szerződés áll fenn az egyetem bizonyos 
helyiségei vonatkozásában. A Mozicentrum épületének felújítása alatt a szolgáltatás 
zavartalan biztosítása érdekében a vetítéseket a Dunaújvárosi Egyetem önkormányzat által 
bérelt A épület nagy előadójában lehetne megtartani. 
 

25. Javaslat a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2018. évi helyi 
közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó elszámolás és a 2018. évi tevékenységéről 
szóló beszámoló elfogadására 
 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 
   Engyel László ügyintéző 
Meghívott:  Németh Tamás vezérigazgató, KNYKK Zrt. 
   Suralik András forgalmi igazgató, KNYKK Zrt. 
   Erős István Fejér megyei személyszállítási üzletágvezető-helyettes 
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Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság          2019. 03.19. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2019. 03.19. 
ügyrendi igazgatási és jogi bizottság       2019. 03.19. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A KNYKK Zrt. megküldte Dunaújváros MJV 
Önkormányzata részére a 2018. évi elszámolását, és a 2018. évi tevékenységi 
beszámolóját. 
 

26. Javaslat az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás 
megújításával kapcsolatosan pályázati kiírás elfogadására 

 

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

 a pénzügyi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető  
 Engyel László ügyintéző 
Meghívott: Gertheis Antal ügyvezető, Mobilissimus Kft. (1093 Bp., Lónyay u. 34. 3. 

em. 21.) 
 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2019.03.19. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2019.03.19. 
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság    2019.03.19. 
pénzügyi bizottság           2019.03.19. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Közgyűlése és a KNYKK Zrt. között 
közszolgáltatási szerződés van érvényben 2019. december 31-ig. Tekintettel arra, hogy a 
szerződés lejár szükséges a tevékenység ellátására pályázati kiírás megjelentetése. 
 

27. Javaslat a Fejér Megyei Kormányhivatallal fennálló bérleti és használati szerződések 
felmondásának elfogadására 
 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 
  dr. Horinka Hajnalka ügyintéző 
Meghívott:  Dr. Simon László kormánymegbízott 
 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2019.03.19. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2019.03.19. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A járási hivatal költözése miatt a Fejér Megyei 
Kormányhivatallal fennálló bérleti és használati szerződéseket 2019. március 31-ei 
határnappal felmondta a Kormányhivatal. A felmondás elfogadásáról a Közgyűlésnek döntést 
kell hoznia. 
 

28. Javaslat CO2 kvóta vásárláshoz forrás biztosítására az Energo-Viterm Kft. részére 
 
Előadó:   a pénzügyi bizottság elnöke 

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
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az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:   Dr. Vántus Judit osztályvezető 

Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző 
Meghívott:   Kozik Árpád ügyvezető, Energo-Viterm Kft.  
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság           2019.03.19. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2019.03.19. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2019.03.19. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Javaslat CO2 kvóta vásárláshoz forrás biztosítására az 
Energo-Viterm Kft. részére. 
 

29. Javaslat a Göllner Mária Waldorf Pedagógia Alapítvány által a Pentelei Waldorf 
Általános Iskola felújítására fordított költségek bérleti díjba történő beszámítására 
 
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       2019.03.19. 
pénzügyi bizottság           2019.03.19. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2019.03.19. 
az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság      2019.03.19. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Javaslat a Göllner Mária Waldorf Pedagógia Alapítvány 
által a Pentelei Waldorf Általános Iskola felújítására fordított költségek bérleti díjba történő 
beszámítására. A beszámítandó költségek összege: 2.119.429,-Ft. 
 

30. A DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. és az Önkormányzat között fennálló 
üzemeltetési és őrzési szerződés módosítására 
 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 
  dr. Horinka Hajnalka ügyintéző 
Meghívott:  Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt.  
 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2019.03.19. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2019.03.19. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A DVG Zrt. kezdeményezte a 2400 Dunaújváros, Jókai M. 
u. 19. szám alatti ingatlan üzemeltetési és őrzési szerződésének módosítását. 
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31. Javaslat a DV N Zrt. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására és 
vezérigazgató és könyvvizsgáló személyének választására 
 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 
  Engyel László ügyintéző 
Meghívott:  Sági Péter vezérigazgató, DV N Zrt.  
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság          2019. 03.19. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2019. 03.19. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2019. 03.19. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A DV N Zrt. megküldte a tulajdonos, Dunaújváros MJV 
Önkormányzata részére a 2018. évi éves beszámolóját elfogadásra. 
 

32. Javaslat az Innopark Nonprofit Kft. 2018. évi éves beszámolójának, vezető 
tisztségviselő és könyvvizsgáló megválasztására 
 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 
  Engyel László ügyintéző 
Meghívott:  Rauf Norbert ügyvezető, Innopark Nkft.  
  
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság          2019. 03.19. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2019. 03.19. 
ügyrendi igazgatási és jogi bizottság       2019. 03.19. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Az Innopark Nonprofit Kft. megküldte elfogadásra DMJV 
Közgyűlésének 2018. évi éves beszámolóját, egyúttal dönteni szükséges az ügyvezető és a 
könyvvizsgáló személyéről. 

33. Javaslat az önkormányzati honlap üzemeltetésére, az ajánlattevői kör 
meghatározására, valamint a beszerzési eljáráshoz kapcsolódó, ajánlatkérés és 
szerződés tervezetének véleményezésére 
 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 
  Engyel László 
Meghívott:  Dr. Petánszki Lajos Jogi és Közgyűlési osztályvezető 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság          2019. 03.19. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2019. 03.19. 
ügyrendi igazgatási és jogi bizottság       2019. 03.19. 
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A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Közgyűlése a 644/2016. (X.20.) 
határozatával döntött arról, hogy 36 hónapra, 2019. október 27-ig a Qualityweb Kft.-t bízza 
meg az önkormányzati honlap üzemeltetésével. Fentiekre tekintettel ajánlattételi felhívás 
elkészítése válik szükségessé. 
 

34. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 552/2018. (X.18.) határozata a 
dunaújvárosi szennyvíztisztító telep DVCSH Kft. általi üzemeltetéséhez szükséges 
döntés meghozataláról 2. pontja módosítására 

 

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

Előkészítő:   Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető  
Dr. Kaja Edit ügyintéző 

Meghívott:  - 
 

Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2019.03.19. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2019.03.19. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Közgyűlése 552/2018. (X.18.) határozatával 
döntött a dunaújvárosi szennyvíztisztító telep DVCSH Kft. általi üzemeltetéséhez szükséges 
döntés meghozataláról. A Székesfehérvári Törvényszék 7.Fpk.143/2018/15. számú 
végzésében megállapította a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. 
fizetésképtelenségét és felszámolását főeljárásként elrendelte. 
 

35. Javaslat a volt „Vidámparki” Sporttelep öltöző épület és műfüves futballpályák 
kerítésének felújítására 
 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 
  dr. Horinka Hajnalka ügyintéző 
Meghívott:  Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt.  
 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2019.03.19. 
pénzügyi bizottság    2019.03.19. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság    2019.03.19. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A DVG Zrt. a volt „Vidámparki” Sporttelep öltöző épület és 
műfüves futballpályák kerítésének felújításához kéri az önkormányzat támogatását. A munka 
ára bruttó 3.243.807,-Ft lenne. 
 

36. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és Gémesné Laczkó 
Erzsébet közötti területhasználati szerződés felülvizsgálatára és DMJV Polgármestere 
125/2019. (II.18.) PM határozata hatályon kívül helyezésére 
 
Előadó:   Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Előkészítő:   Dr. Vántus Judit osztályvezető 

Dr. Kaja Edit ügyintéző 
Meghívott:   - 
 
Véleményező bizottságok: 
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gazdasági és területfejlesztési bizottság       2019.03.19. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2019.03.19. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Önkormányzata és Gémesné Laczkó 
Erzsébet egyéni vállalkozó között területbérleti szerződés a dunaújvárosi 2637/1 hrsz.-ú, 
Dunaújváros Temető utcában található közterületből 40 m² nagyságú területrész 
vonatkozásában 2006-ban határozott időre, addig ameddig a használónak a megjelölt 
ingatlanon az ott megjelölt tulajdonrésze fennáll. Az ingatlan szomszédságában lévő 2637/2 
helyrajzi számú ingatlant megvásárolta Bánkúti Gábor és Bordás Gabriella Gémesnétől és 
kérték, hogy a fent megjelölt területbérleti szerződést módosítsuk az ő nevükre, ezért 
szükséges a szerződés felülvizsgálata. 
 

37. Javaslat az önkormányzati tulajdonú ingatlanok műszaki értékbecslése tárgyú 
vállalkozási keretszerződés véleményezésére  
 
Előadó:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Előkészítő:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 
  Dr. Horinka Hajnalka ügyintéző 
Meghívott::             -                    
                 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság    2019.03.19. 
ügyrendi, igazgatási és jogi Bizottság     2019.03.19. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: az önkormányzati tulajdonú ingatlanok műszaki 
értékbecslése tárgyában a DVG Zrt-vel fennálló szerződés lejárt. A DVG Zrt.-vel kötendő új 
vállalkozási keretszerződés tervezetét véleményezés céljából a bizottságok elé terjesszük. 
 

38. Javaslat a Fabó Éva Sportuszoda uszodagépészeti felügyeletét ellátó szakszemélyzet 
munkabérének kifizetésére vállalkozási szerződés alapján 

 

Előadó:   Dr. Vántus Judit osztályvezető 

Előkészítő:   Dr. Vántus Judit osztályvezető 

Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző 

Meghívott:   Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt.  
 

Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2019.03.19. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2019.03.19. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Közgyűlésének 665/2018.(XII.13.) határozata 
értelmében az önkormányzat vállalta a Fabó Éva Sportuszoda uszodagépészeti felügyeletét 
ellátó 5 fő gépész munkabérének és a közterhek megfizetését, havi 4.225.000,-Ft+Áfa 
összegeben. Az előkészítő osztály kérte a társaságot, hogy hitelt érdemlően igazolja a 
bérek és járulékok megfizetését. A DVG Zrt.-től nem kaptuk meg a teljesítés igazolás 
aláírásához szükséges információt, álláspontjuk szerint a kért adatok a GDPR rendelet és 
az Infotv. alapján személyes adatokat érint.  
 
 
Dunaújváros, 2019. március 14. 
 
               Tóth Kálmán s.k. 
                                                                                             a bizottság elnöke 


