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M E G H Í V Ó 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottsága 
2019. április 16-án (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 Önkormányzata 2019. évi 
közbeszerzési tervének 1. számú módosítására  
 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
  a bírálóbizottság elnöke 
Előkészítő:  Dr. Sürü Renáta jegyző 
  Somfainé Petőfalvi Anita közbeszerzési referens 
Meghívott:  - 
 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2019.04.16. 
az önkormányzat bírálóbizottsága   2019.04.16. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2019. évi közbeszerzési tervét módosítani szükséges az eljárások időbeni 
ütemezése, eljárások törlése és új eljárás feltüntetése miatt.  
 

2. Javaslat a „Dunaújvárosi Szennyvíztisztító – sodorvonali vezeték 
rekonstrukciója” tárgyában közbeszerzési eljárás indítására 
 
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 ügyintéző 
  Rontó Mónika közbeszerzési ügyintéző 
Meghívott:  - 
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Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság      2019.04.16. 
Pénzügyi Bizottság          2019.04.16. 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság      2019.04.16. 
Városüzemeltetési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság   2019.04.16. 
Az Önkormányzat Bírálóbizottsága       2019.04.16. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város szennyvíztisztító 
telepének felújításához kapcsolódóan szükséges a meglévő sodorvonali vezeték 
rekonstrukciója, hogy a szennyvíz elvezetése a jogszabályi előírásoknak megfelelően 
történjen. Az építés becsült értéke alapján közbeszerzési eljárás megindítása 
szükséges. Jelen előterjesztés a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és 
közbeszerzési dokumentumainak véleményezésére, közbeszerzési eljárás 
megindítására irányul. 
 

3. Javaslat a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító – sodorvonali vezeték rekonstrukció 
tárgyában induló közbeszerzési eljárás során a műszaki ellenőri tevékenység 
ellátásának biztosítására 
 
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 ügyintéző 
  Rontó Mónika közbeszerzési ügyintéző 
Meghívott:  - 
 
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság      2019.04.16. 
Pénzügyi Bizottság          2019.04.16. 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság      2019.04.16. 
Városüzemeltetési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság   2019.04.16. 
Az Önkormányzat Bírálóbizottsága       2019.04.16. 
 
 A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város szennyvíztisztító 
telepén a sodorvonali vezeték rekonstrukciója szükséges a biztonságos és 
folyamatos üzemvitel biztosításához, mely beruházás becsült értéke alapján 
közbeszerzési eljárás lefolytatását teszi szükségessé. Az eljárás eredményeként 
megkötendő szerződés teljesítéséhez szükséges a műszaki ellenőri feladatok 
ellátása is. Jelen előterjesztés a műszaki ellenőri tevékenység ellátását biztosító 
gazdasági szereplők körének meghatározására a kapcsolódó ajánlati felhívás és 
szerződéstervezet véleményezésére irányul.  
 
 
 
 



 3 

4. Javaslat „Dunaújváros közigazgatási területén lévő közvilágítási hálózat aktív 
elemeinek – fényforrások és lámpatestek tartozékaikkal együtt történő – 
működtetése, Dunaújváros dísz- és térvilágítási lámpatestek javítása, 
karbantartása” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának, és 
közbeszerzési dokumentumainak elfogadására, az eljárás megindítására 
 
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 
  Rontó Mónika közbeszerzési referens 
Meghívott:  - 
 
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság      2019.04.16. 
Pénzügyi Bizottság          2019.04.16. 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság      2019.04.16. 
Városüzemeltetési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság   2019.04.16. 
Az Önkormányzat Bírálóbizottsága       2019.04.16. 
 
 A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
üzemeltetésében lévő Dunaújváros közvilágítási hálózat aktív elemeinek 
karbantartásáról szóló szerződés 2019. szeptember 30-án lejár. Jelen előterjesztés a 
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és közbeszerzési dokumentumainak 
véleményezésére, közbeszerzési eljárás megindítására irányul. 
 

5. Javaslat a településkép védelmi rendelettel kapcsolatos településrendezési 
eszközök módosítása során beérkezett véleményekkel kapcsolatos döntés 
átruházására 
 
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: 
a Gazdasági és területfejlesztési bizottság      2019.04.16. 
az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2019.04.16. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Közgyűlése módosította a 
településkép védelméről szóló 43/2017. (XII.22.) rendeletét. A rendelettel 
összefüggésben a településrendezési eszközöket is módosítani szükséges. A 
módosítás csak a két szabályozási eszköz összhangja miatt szükséges, ezért a 
beérkezett vélemények elfogadásával kapcsolatos döntést javasoljuk átruházni a 
polgármesterre a folyamat meggyorsítása érdekében. 
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6. Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításaival 
kapcsolatos döntések meghozatalára (Élményfürdő környéke, Délivárosi úttól 
délre eső terület) 
 
Előadó:       a Gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

a Városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 
elnöke 

  az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
  az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
Előkészítő:   Szabó Imre – osztályvezető 
                       Kárgli Rita - településrendezési ügyintéző 
Meghívott:   
 
Véleményező bizottságok: 
a Gazdasági és területfejlesztési bizottság      2019.04.16. 
a Városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság  2019.04.16. 
az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2019.04.16. 
az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság    2019.04.16. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros településrendezési eszközeinek 
kiemelt beruházásokkal kapcsolatos véleményezési eljárása lezárult, és a 
vélemények elfogadásáról, valamint a környezeti vizsgálat készítéséről dönteni 
szükséges.  
 

7. Javaslat Dunaújváros településszerkezeti tervének módosítására 
 
Előadó:       a Gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

a Városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai 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      2019.04.16. 
a Városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság  2019.04.16. 
az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2019.04.16. 
az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság    2019.04.16. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
2017-ben döntött a településrendezési eszközök módosításának elindításáról 
Táborálláson, a Rácdombon és a Momert telephelyén. A rendezési terv 
módosításával kapcsolatos folyamat lezárult és elkészült a rendezési terv módosítás. 
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8. Javaslat Dunaújváros MJV Közgyűlésének Dunaújváros Helyi Építési 
Szabályzatáról szóló 15/2016. (V.20.) önkormányzati rendelet módosítására 
 
Előadó:       a Gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

a Városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai 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      2019.04.16. 
a Városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság  2019.04.16. 
az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2019.04.16. 
az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság    2019.04.16. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
2017-ben döntött a településrendezési eszközök módosításának elindításáról 
Táborálláson, a Rácdombon és a Momert telephelyén. A rendezési terv 
módosításával kapcsolatos folyamat lezárult és elkészült a rendezési terv módosítás. 
 

9. Javaslat Baracs településfejlesztési koncepció tervezetének véleményezésére 
 
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: 
a Gazdasági és területfejlesztési bizottság      2019.04.16. 
az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2019.04.16. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Baracs Község döntött arról, hogy új 
településfejlesztési koncepciót és településrendezési eszközöket készíttet a teljes 
közigazgatási területén. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
területfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 
előírásainak megfelelően kérte a tervezettel kapcsolatban az önkormányzat 
véleményét. 
 

10. Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának 
elindítására a 0174, 0172/19, 0173/1 és a 0173/2 hrsz-ú ingatlanokon 
(Hamburger Hungária Kft.-től délre eső terület) 
 
Előadó:       a Gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
   a Pénzügyi bizottság elnöke 
   az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
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Előkészítő:   Szabó Imre – osztályvezető 
                       Kárgli Rita - településrendezési ügyintéző 
Meghívott:   Bencs Attila ügyvezető igazgató, Hamburger Hungária Kft. 

Vass Jenő igazgatási és szolgáltatási vezető, Hamburger 
Hungária Kft.  2400 Dunaújváros, Papírgyári út 42-46. 

 
Véleményező bizottságok: 
a Gazdasági és területfejlesztési bizottság     2019.04.16. 
a Pénzügyi bizottság        2019.04.16. 
az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2019.04.16. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A Hamburger Hungária Kft. kérte, hogy a 0174, 0172/19, 0173/1 és a 0173/2 hrsz-ú. 
ingatlanok kerüljenek belterületbe és a nagyobb részt különleges övezetből, kisebb 
részt közlekedési területből kerüljön ipari övezetbe. 
 

11. Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának 
elindítására a 3958 hrsz-ú úttal kapcsolatban (Darusín Kft. környéke) 
 
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 – osztályvezető 
                       Kárgli Rita - településrendezési ügyintéző 
Meghívott:   Radvánszki Sándor Darusín Kft. ügyvezető igazgató 
  darusin@darusin.hu 
 
Véleményező bizottságok: 
a Gazdasági és területfejlesztési bizottság     2019.04.16. 
a Pénzügyi bizottság        2019.04.16. 
az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2019.04.16. 
a Városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság   2019.04.16. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Darusín Kft. kérte, hogy a rácalmási 
közigazgatási határnál lévő telephelyeit összevonhassa, ezáltal megszüntetve a 
Rácalmás felé vezető 3958 hrsz-ú utat. Rácalmás előzetes véleményében jelezte, 
hogy nem támogatja a 3958 hrsz-ú út megszüntetését. 

 
12. Javaslat a TOP-6.3.3-16-DU1-2018-00001 „Táborállás csapadékvíz elvezetése” 

projekt kapcsán a projekt előkészítő tanulmány (PET) elkészítésére a Vasmű u. 
41. Irodaház Kft.-vel kötött vállalkozói szerződés megszüntetésére és az 
554/2018. (X.18.) határozat hatályon kívül helyezésére 
 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:     Szabó Imre osztályvezető 
 Borka Ildikó pályázati koordinációs ügyintéző 
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Meghívott: Mádai Balázs ügyvezető, Vasmű u. 41. Irodaház Kft. , 2400 
Dunaújváros, Vasmű u. 41. 

 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság  2019.04.16. 
pénzügyi bizottság  2019.04.16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2019.04.16.
  
A napirendi pont rövid tartalma: a 554/2018. (X.18.)  határozat alapján az 
önkormányzat megbízta a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-t a fenti projekt PET 
tanulmányának elkészítésével, megelőlegezve a forrást. Konzorcium alakítása miatt 
pályázati feladat- és költségátcsoportosítás révén valósulhat meg a tanulmány, így 
szükségszerű a szerződés megszüntetése.  
Az előterjesztés tárgya a megszüntető megállapodás jóváhagyása és a határozat 
hatályon kívül helyezése. 
 

13. Javaslat a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. részére a Modern Városok Program-TOP 
közfeladat ellátási szerződés alapján átadott 2018. évi ellentételezés 
elszámolásának jóváhagyására és a 2019. évi keretösszeg megállapítására 

 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:     Szabó Imre osztályvezető 
 Borka Ildikó pályázati koordinációs ügyintéző 
Meghívott: Mádai Balázs ügyvezető, Vasmű u. 41. Irodaház Kft., 2400 

Dunaújváros, Vasmű u. 41. 
 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság  2019.04.16. 
pénzügyi bizottság  2019.04.16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2019.04.16. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Önkormányzata 2016-ban 
közfeladat-ellátási szerződést kötött a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel a Modern 
Városok Program, valamint a TOP forrásból megvalósuló projektek lebonyolítása 
érdekében. A szolgáltató által benyújtott elszámolás, illetve munkaterv alapján 
szükséges a 2018. évi elszámolás-, valamint a 2019. évi keretösszeg jóváhagyása, 
mely tételek szerződésmódosításban is rögzítendők. 
 

14. Javaslat TOP-6.6.2-15-DU1-2016-00001 “Szociális alapszolgáltatások 
infrastruktúrájának fejlesztése” projekt megvalósítására vonatkozó  

 Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 3.sz. módosításának aláírására 

 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi 

Osztályvezető 

  Sipos Réka ügyintéző 
Meghívott:  Mádai Balázs Vasmű u.41. Irodaház Kft. ügyvezető igazgató 
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Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                      2019.04.16.
  
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a TOP-6.6.2-15-DU1-2016-00001 
azonosító számon regisztrált “Szociális alapszolgáltatások infrastrukúrájának 
fejlesztése” projekt megvalósítására vonatkozó Konzorciumi Együttműködési 
Megállapodás 3. sz. módosításának aláírására irányul. 
 

15. Javaslat az MVP keretében megvalósuló “Szalki-sziget rekreációs célú 
fejlesztése” és a “Dunaújvárosi kikötő, úszómű” projektrészek engedélyes és 
kiviteli terveinek elkészítésére kötött vállalkozási szerződés 3.sz. módosítására 
 
Előadó:            az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály 

vezetője 
  Sipos Réka ügyintéző 
Meghívott:  Mádai Balázs DVG Zrt. elnök-vezérigazgató 
 
Véleményező bizottságok: 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság      2019.04.16. 
 
 A napirendi pont rövid tartalma: A Modern Városok Program keretén belül 
megvalósuló “Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése” és a “Dunaújvárosi kikötő, 
úszómű” projektrészek engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére irányuló 
vállalkozási szerződés módosítása szükséges. A szerződésmódosítás csak a 
befejezési határidőt érinti, pénzügyi vonatkozása nincs. 
 

16. Javaslat az MVP keretében az “Új városi fürdő- és vízisport centrum 
megvalósításának ingatlanfejlesztési és beruházási koncepciója”projekt Fabó 
Éva uszoda kivitelezés beruházás-lebonyolítói feladataira vonatkozó szerződés 
1. számú módosításának aláírására 
 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi 

Osztályvezető 
  Sipos Réka ügyintéző 
Meghívott:  Dr. Medvigy Mihály - BMSK Zrt. vezérigazgató 
 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                      2019.04.16.
  
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a MVP keretében az “Új városi 
fürdő- és vízisport centrum megvalósításának ingatlanfejlesztési és beruházási 
koncepciója” projekt Fabó Éva uszoda kivitelezés beruházás-lebonyolítói 
feladatainak ellátásával kapcsolatos szerződés 1. számú módosításának aláírására 
irányul. 
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17. Javaslat az „MVP- Fabó Éva uszoda” fejlesztése projektre vonatkozó 
előirányzat átcsoportosításra 
 
Előadó:   a pénzügyi bizottság elnöke 

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

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

Meghívott:   - 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság          2019.04.16. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság      2019.04.16. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                2019.04.16. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Előirányzat átcsoportosításra van szükség az 
“MVP-Fabó Éva uszoda” fejlesztése projekt költségvetési sorait tekintve. 
 

18. Javaslat a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00002 azonosítószámon regisztrált, Intercisa 
Múzeum fejlesztése című pályázat Marketing stratégia és üzleti terv 
elkészítésére irányuló szerződés 1. számú módosítására 
 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi 

Osztályvezető 
  Fetth Dóra Timea pályázati koordinációs vezető ügyintéző 
Meghívott:  Takács Rita Peer Communication Bt. ügyvezető 
  
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2019.04.16.  
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata által benyújtott, TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00002 
azonosítószámú, Intercisa Múzeum fejlesztése című pályázatát az irányító hatóság 
támogatásra érdemesnek találta. A pályázat előkészítés részét képezi a turisztikai 
projektek kapcsán a Marketing stratégia és Üzleti terv elkészítése. Akadályozó közlő 
levél miatt a megkötött szerződés határidejének hosszabbítása szükséges. 
 

19. Javaslat a TOP-6.3.2-15-DU1-2016-00001 azonosítószámon regisztrált Zöld 
város kialakítása című pályázat SOFT –Települési identitás fejlesztésére 
irányuló szerződés 1. számú módosítására 
 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi 

Osztályvezető 
  Fetth Dóra Timea pályázati koordinációs vezető ügyintéző 
Meghívott:  Kiss András Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 
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Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2019.04.16.  
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata által benyújtott, TOP-6.3.2-16-DU1-2016-00001 
azonosítószámú, Zöld város kialakítása projektben a SOFT – Települési identitás 
fejlesztésére irányuló szerződés módosítása vált szükségessé a Dózsa Mozicentrum 
kivitelezési munkálatainak elvégzése miatt. 
 

20. Javaslat beérkezett ajánlatok elbírálására a DUNA-MUNKA-TOP projekt 
megvalósításához szükséges   irodai bútorok és kiegészítő berendezések  
beszerzése vonatkozásában   
 
Előadó:  Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi 

 osztályvezető 
Előkészítő: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi 

osztályvezető 
  Fetth Dóra Timea pályázati koordinációs vezető ügyintéző 
Meghívott:  - 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság   2019.04.16. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság   2019.04.16. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság   2019.04.16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2019.04.16. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Önkormányzatunk árajánlatokat kért be a TOP-
6.8.2-15-DU1-2016-00001 „DUNA-MUNKA-TOP” projektben vállaltaknak 
megfelelően a Projektiroda berendezését szolgáló és a megvalósításban résztvevő 
szakemberek munkájához szükséges irodai bútorok és kiegészítő berendezések  
beszerzése vonatkozásában.  Az előterjesztés tárgya a nyertes ajánlattevő 
kiválasztása a beszerzéshez kapcsolódóan. 
 

21. Javaslat beérkezett ajánlatok elbírálására a DUNA-MUNKA-TOP projekt 
megvalósításához szükséges informatikai eszközök beszerzése 
vonatkozásában   
 
Előadó:  Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi 

 osztályvezető 
Előkészítő: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi 

osztályvezető 
  Fetth Dóra Timea pályázati koordinációs vezető ügyintéző 
Meghívott:  
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság   2019.04.16. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság   2019.04.16. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság   2019.04.16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2019.04.16. 
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A napirendi pont rövid tartalma: Önkormányzatunk árajánlatokat kért be a TOP-
6.8.2-15-DU1-2016-00001 „DUNA-MUNKA-TOP” projekt megvalósításában 
résztvevő szakemberek munkájához szükséges informatikai eszközök és egyéb 
műszaki kellékek beszerzése vonatkozásában. Az előterjesztés tárgya a nyertes 
ajánlattevő kiválasztása a beszerzéshez kapcsolódóan. 
 

22. Javaslat beérkezett árajánlatok elbírálására a DUNA-MUNKA-TOP projektben 
irodaszerek  beszerzése érdekében 
 
Előadó:  Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi 

 osztályvezető 
Előkészítő: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi 

osztályvezető 
  Fetth Dóra Timea pályázati koordinációs vezető ügyintéző 
Meghívott:  
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság   2019.04.16. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság   2019.04.16. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság   2019.04.16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2019.04.16. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Önkormányzatunk árajánlatokat kért be a TOP-
6.8.2-15-DU1-2016-00001 „DUNA-MUNKA-TOP” projektben vállaltaknak 
megfelelően a megvalósításban résztvevő szakemberek munkájához szükséges 
irodaszerek  beszerzése vonatkozásában.   
Az előterjesztés tárgya a nyertes ajánlattevő kiválasztása a beszerzéshez 
kapcsolódóan.  
 

23. Javaslat a TOP-6.5.1-15-DU1-2016- Energiahatékonyság és megújuló 
energiaforrás-használat fokozása az önkormányzatoknál megnevezésű 
pályázatokon belül, az iskolákra vonatkozó szerződésmódosításokra  
 
Előadó:   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
Előkészítő:  Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi 

Osztályvezető 
Rauth Tekla pályázati koordinációs ügyintéző 

Meghívott:  
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2019.04.16. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A TOP-6.5.1-15-DU1-2016 pályázatok keretein 
belül felújított Dózsa György Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola, illetve 
Vasvári Pál Általános Iskola Konzorciumi Együttműködési Megállapodását 
költségátcsoportosítások miatt módosítani szükséges.  
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24.  Javaslat az ELENA projektben megkötött Konzorciumi szerződés 2.sz. 
módosításának elfogadására  
 

Előadó:   a ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 
elnöke 

Előkészítő:   Markóth Béla városüzemeltetési osztályvezető 

Vincze Márta ügyintéző 

Meghívott:   - 
 

Véleményező bizottságok: 
a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság  2019.04.16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2019.04.16. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Konzorciumi tagként csatlakozott az ELENA programhoz, mely Dunaújváros 
esetében a megújuló energiaforrásból származó termelési kapacitás jelen projektben 
elsősorban a napelemek telepítését jelenti. Az előterjesztés javaslatot tesz a 
mellékellt konzorciumi szerződés 2.sz. módosításának elfogadására, aláírására. 

 
25. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város a Felső-foki patak 0+027-0+502 km. 

szakaszának medertisztítási munkálataira 

 

Előadó:   a pénzügyi bizottság elnöke 

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 
elnöke 

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő:   Markóth Béla osztályvezető 

Somfai Tamás ügyintéző 

Meghívott:   Megulesz Gabriella Dunaújvárosi Vízi Társulat 
 

Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság          2019.04.16. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság      2019.04.16. 
a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság  2019.04.16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2019.04.16. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV területén található Felsőfoki-
patak medrének 0+027-0+502 km. szakaszának medertisztítási munkálatai váltak 
szükségessé! Évek alatt a patakmederbe rengeteg növényi eredetű, kommunális 
hulladék és egyéb hordalék került. Ennek következtében a patak folyása erősen 
gátolva van. 
 

26. Javaslat a Dunaújvárosi Vízi Társulatnak a közcélú vízgazdálkodási feladatok 
ellátására vonatkozó önkormányzati hozzájárulás biztosítására 

 

Előadó:   a pénzügyi bizottság elnöke 

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
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a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 
elnöke 

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő:   Markóth Béla osztályvezető 

Somfai Tamás ügyintéző 

Meghívott:   Megulesz Gabriella Dunaújvárosi Vízi Társulat 
 

Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság          2019.04.16. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság      2019.04.16. 
a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság  2019.04.16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2019.04.16. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Önkormányzatának 
tulajdonában lévő vízgazdálkodási művek üzemeltetésére, karbantartására, azaz a 
közcélú vízgazdálkodási feladatok ellátására, fenntartási munkákra irányuló 2019. 
július 01. – 2020. június 30. tartó üzemeltetési szerződés megkötése a Dunaújvárosi 
Vízi Társulattal. 
 

27. Javaslat a Vasmű út 53-57. előtt parkolók kivitelezésére vonatkozó vállalkozási 
szerződés megkötésére 

 

Előadó:   a pénzügyi bizottság elnöke 

a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 
elnöke 

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő:   Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője 

Nyáradi Anna ügyintéző 

Meghívott:   Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt. 
 

Véleményező bizottságok: 
a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság   2019.04.16.  
pénzügyi bizottság          2019.04.16. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság      2019.04.16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2019.04.16. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés Dunaújváros területén, a Vasmű 
út 53-57. előtt új parkolóhelyek kivitelezési munkáira beérkezett árajánlat alapján a 
vállalkozási szerződés megkötésére tesz javaslatot. 
 

28. Javaslat a Római városrészben parkolók egyesített engedélyezési és kiviteli 
tervének 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 
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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   2019.04.16. 
pénzügyi bizottság          2019.04.16. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság      2019.04.16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2019.04.16. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a Római városrész területét 
vizsgáló, elfogadott tanulmányterv alapján parkolóhelyek egyesített engedélyezési és 
kiviteli tervének elkészítésére tesz javaslatot. 
 

29. Javaslat a Liszt Ferenc kertben új parkolóhelyek közterület alakítási tervének 
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   2019.04.16. 
pénzügyi bizottság          2019.04.16. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság      2019.04.16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2019.04.16. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztése a Liszt Ferenc kertben 
elfogadott tanulmányterv alapján a parkolóhelyek közterület alakítási tervének 
elkészítésére tesz javaslatot a DVG Zrt. által küldött árajánlat alapján. 
 

30. Javaslat Dunaújváros területén új gyalogos-átkelőhelyek tervezésére 

 

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. 
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Véleményező bizottságok: 
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság   2019.04.16. 
pénzügyi bizottság          2019.04.16. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság      2019.04.16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2019.04.16. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztése Dunaújváros területén 3 
helyszínen gyalogos-átkelőhelyek egyesített engedélyezési és kiviteli tervének 
elkészítésére tesz javaslatot a DVG Zrt. által küldött árajánlatok alapján. 
 

31. Javaslat az Október 23. tér 10-13. épület keleti oldalán elhelyezkedő 
járdaszakaszok burkolat felújítási munkáinak támogatására 

 

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:  Gebei Bálint ügyvezető igazgató, Dózsa Lakásfenntartó 
Szövetkezet 

 

Véleményező bizottságok: 
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság   2019.04.16. 
pénzügyi bizottság          2019.04.16. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság      2019.04.16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2019.04.16. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés az Október 23. tér 10-13. 
épülettömb keleti oldalán elhelyezkedő, az épület állagát veszélyeztető 
járdaszakaszok - vízkár elhárítására irányuló - burkolatfelújítási munkáinak 
támogatására tesz javaslatot a Dózsa Lakásfenntartó Szövetkezet támogatási 
kérelme alapján. 
 

32. Javaslat a DMJV Polgármesteri Hivatal Gyepmesteri Telepének 
korszerűsítésére, felújítására 
 
Előadó:   Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság  

Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság,  
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság  
Pénzügyi Bizottság  

Előkészítő:   Tóth Andrea ügyintéző 
Meghívott:   Mádai Balázs DVG Zrt. elnök-vezérigazgató 
 
Véleményező bizottságok: 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság       2019.04.16. 
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság   2019.04.16. 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság      2019.04.16. 
Pénzügyi Bizottság          2019.04.16. 
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A napirendi pont rövid tartalma: Árajánlatot kértünk be a DVG Zrt.-től a DMJV 
Polgármesteri Hivatal Gyepmesteri Telepének (természetben: 2400 Dunaújváros, 
0127 hrsz.) bejárása során a telep humán részlegén és a kennelekkel kapcsolatban 
tapasztalt problémák javítására. 
 

33. Javaslat gazdasági szereplők kiválasztására Dunaújváros Megyei Jogú Város - 
elválasztott rendszerű csapadékvíz elvezetés - vonatkozásában az egységes 
elektronikus közműnyilvántartás rendszer elkészítésére 

 

Előadó:   a pénzügyi bizottság elnöke 

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 
elnöke 

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő:   Markóth Béla osztályvezető 

Varga Géza ügyintéző 

Meghívott:   - 
 

Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság          2019.04.16. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság      2019.04.16. 
a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság  2019.04.16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2019.04.16. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: Jelen előterjesztés Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzatára jogszabályi kötelezésnek megfelelően a Dunaújváros 
elválasztott rendszerű csapadékvíz elvezető rendszer tekintetében, az egységes 
elektronikus nyilvántartási rendszer létrehozására vonatkozóan a gazdasági 
szereplők kiválasztására tesz javaslatot. 
 

34. Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítási munkáira 
 
Előadó:   a pénzügyi bizottság elnöke 

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

Előkészítő:   Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető  
Mózes Tibor ügyintéző 

Meghívott:   Mádai Balázs -elnök vezérigazgató DVG Zrt. 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság          2019.04.16. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság      2019.04.16. 
a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság  2019.04.16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2019.04.16. 
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A napirendi pont rövid tartalma: Jelen előterjesztés a Pentele Klubház, a 
Szabadság u. 30. alatti klubhelyiség, a Jókai u. 19. kapu, valamint Óvodák felújítási 
munkáira tesz javaslatot a DVG Zrt. által megküldött költségvetések alapján. 
 

35. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló értékelés, 
beszámoló elfogadására 
 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Dr. László Borbála osztályvezető 
  Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző 
Meghívott: Kissné Fekete Éva, az Útkeresés Segítő Szolgálat 

ntézményvezetője 
Varga Anna Éva, a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros 
igazgatója 
Kleinné Németh Judit, az Egészségmegőrzési Központ 
intézményvezetője 
Suszter Tamás rendőr alezredes, a Dunaújvárosi Kapitányság 
vezetője 
 

Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság     2019.04.16. 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság     2019.04.16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2019.04.16. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: A gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján a helyi 
önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról minden év 
május 31-ig átfogó értékelést készít. 
 

36. Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény Szakmai 
Programjának  módosítására 
 
Előadó:  Dr. László Borbála osztályvezető 
Előkészítő:  Dr. László Borbála osztályvezető 
  Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző 
Meghívott:  Varga Anna Éva igazgató  
 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság     2019.04.16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2019.04.16. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Amennyiben a Közgyűlés támogatja a 
Hétszínvirág Bölcsőde férőhely emelését, úgy az intézmény működési engedélyét 
módosítani kell. A működési engedély módosítása iránti kérelemhez csatolni kell az 
intézmény módosított szakmai programját, és a mellékletét képező dokumentumokat. 
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37. 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. Perghe Sándor orvos 

Dózsáné dr. Sasvári Ildikó népegészségügyi osztályvezető 
FMKH DJH  

  

Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság   2019.04.16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2019.04.16. 
 
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 háziorvossal kötendő megbízási szerződésre 
irányul. 
 

38. Javaslat a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vezetőjének Dunaújváros Megyei 
Jogú Város 2018. évi közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolójának 
elfogadására 
 
Előadó:  a Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának 

elnöke 
Előkészítő:  Dr. László Borbála osztályvezető 
  Hum László ügyintéző 
Meghívott:  Suszter Tamás rendőr alezredes, kapitányságvezető 
  Dr. Varga Péter rendőr dandártábornok, főkapitány 
 
Véleményező bizottságok: 
Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága   2019.04.16. 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság   2019.04.16. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. 
§ (4) bekezdése előírja: „A rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese évente beszámol a 
rendőrkapitányság illetékességi területén működő települési önkormányzat képviselő-
testületének a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.” A Dunaújvárosi 
Rendőrkapitányság vezetője elfogadásra megküldte a 2018. évi beszámolóját. 

 
39. A „Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítvánnyal kötött támogatási szerződés 3. 

számú módosítására 

 
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 
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Hum László ügyintéző 

Meghívott:              Cserna Gábor kuratóriumi elnök  
 
Véleményező bizottságok: 
a szociális, egészségügyi és lakásügyi  bizottság                    2019.04.16.  
gazdasági és területfejlesztési bizottság                                  2019.04.16.  
pénzügyi bizottság                                                                    2019.04.16.  
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                           2019.04.16. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 
122/2016. (III.17.) határozatával Pecsét István gyógykezelésének céljából 
2.000.000,- Ft összegű visszatérítendő támogatást biztosított a „Dunaújvárosiak 
Életéért” Közalapítvány részére, ennek visszafizetési határidejét két alkalommal 
meghosszabbította. Bevételek hiányában a Közalapítvány most kéri a támogatás 
vissza nem térítendővé alakítását. 
 

40. Javaslat a Pro Minoritate Alapítvány által megrendezendő 
XXX. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor támogatására 

Előadó:   Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság elnöke   
   Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke   
   Pénzügyi Bizottság elnöke    
  Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság elnöke 
Előkészítő:   Dr. László Borbála osztályvezető 

   Péter Kata ügyintéző 
Meghívott:   Tárnok Mária elnök  
 
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság      2019.04.16. 
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság     2019.04.16. 
Pénzügyi Bizottság         2019.04.16. 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság      2019.04.16. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Pro Minoritate Alapítvány kuratóriumának 
elnöke, Tárnok Mária támogatási kérelemmel fordult Dunaújváros MJV 
polgármesteréhez, hogy a XXX. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor 
megrendezéséhez Önkormányzatunk az előző évekhez hasonlóan támogatásával 
járuljon hozzá.  

 
41. Javaslat a Dunaújvárosi Óvodában a 2019/2020-as nevelési évben indítandó 

csoportok számának meghatározására, átszervezésre 
 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. László Borbála Humán Szolgáltatási Osztály vezetője 
 Péter Kata ügyintéző 
Meghívott: Gyenes Józsefné a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője 
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Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság  2019.04.16. 
pénzügyi bizottság elnöke  2019 04.16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2019.04.16. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság      2019.04.16. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 83. § (2) bekezdése értelmében a fenntartó határozza meg az adott nevelési 
évben indítható óvodai csoportok számát. 2019. április 1-2-án a Dunaújvárosi 
Óvodában megtörtént az óvodai előjegyzést, melynek adatai szerint a beíratott 
gyermeklétszám csökkent az elmúlt évhez képest. Fentiekre tekintettel az 
intézményvezető az indítandó csoportok számát 58 csoportban jelölte meg. Egy 
tagóvodában az eddig hiányzó tornaszobát alakítaná ki a jogszabályi megfelelés 
érdekében. 

 
42. Javaslat a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum intézmény-átszervezési 

javaslatának (alapító okirat módosítása) 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: Csapó Gábor – a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum 

igazgatója 
 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, ifjúsági, kulturális és sportbizottság        2019. április 16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                                   2019. április 16.   
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum igazgatója levélben kereste meg DMJV 
Önkormányzatát, melyben kéri a Szakképzési Centrum alapító okirata 
módosításának önkormányzati véleményezését.  

 
43. Javaslat kártérítési igény elbírálására (Orbán Ferencné) 

 

Előadó:   jogi és közgyűlési osztályvezető 

Előkészítő:   dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető 

dr. Horváth Petra ügyintéző 

Meghívott:   Orbán Ferencné károsult 
 

Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2019.04.16. 
pénzügyi bizottság          2019.04.16. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: 2019. február 10-én a Dunaújváros, Stadion 
melletti járdán az egyenetlen útviszony miatt elesett a károsult, melynek 
következtében több helyen megsérült. A károsult vagyoni kártérítési igénnyel lépett 
fel DMJV Önkormányzatával szemben. 
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44. Javaslat a Dunaferr Sportegyesület kérelmének elbírálására a Gurics György 
Birkózó Centrum átalakítása III. üteme vonatkozásában 
 
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::   Mátyás Gábor Dunaferr SE ügyvezető elnök 
            2400 Dunaújváros, Eszperantó út 4. 
 
Véleményező bizottságok:  
gazdasági és területfejlesztési bizottság   2019.04.16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2019.04.16. 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság   2019.04.16. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaferr Sportegyesület tájékoztatta 
önkormányzatunkat, hogy a Gurics György Birkózó Csarnok átalakítása céljából a 
Magyar Birkózó Szövetséghez benyújtott pályázata sikeres volt. A pályázatnak 
köszönhetően a III. ütemmel befejeződhetne a birkózó centrum átépítése. 
Véleményük szerint számos előnnyel járna a megvalósítás szempontjából, hogy a 
kivitelezési munkákat a korábbi munkálatokat végző cég végezhetné el. Erre 
tekintettel kérik, hogy az önkormányzat a kedvezményezetti státuszt adja át a 
Dunaújvárosi Birkózósport Alapítvány részére. 
 

45. Javaslat a Dunaújváros, Váci Mihály u. 12. szám alatti, 451/31/C/82 hrsz.-ú 
helyiség használatba adására a Violin Nonprofit Kft. részére 
 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 
  dr. Horinka Hajnalka ügyintéző 
Meghívott:   Puskás András ügyvezető, Violin Nonprofit Kft. 
 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2019.04.16. 
pénzügyi bizottság   2019.04.16. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság   2019.04.16. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: A Violin Nonprofit Kft.  a Tisztelt Közgyűlés 
hozzájárulását kéri az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, Dunaújváros, Váci 
Mihály u. 12. szám alatt található 116 m2 nagyságú helyiség ingyenesen 
használatához. 
 

46. Javaslat az önkormányzati tulajdonban álló, dunaújvárosi 132/3/R/18 hrsz.-ú, 

természetben a Kőműves utca 13. szám pinceszintjén található, 12 m² 

nagyságú, „műhely” megnevezésű ingatlan hasznosítására 
 
Előadó:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Előkészítő:  Dr. Horinka Hajnalka ügyintéző 
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Meghívott:  - 
 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság   2019.04.16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2019.04.16. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Fucskó Gergő kérelmet nyújtott be az 

önkormányzati tulajdonban álló, Dunaújváros belterület 132/3/R/18 helyrajzi szám 

alatt felvett  – természetben a Dunaújváros belterület, Kőműves utca 13. szám 
pinceszintjén található – 12 m² területű „műhely” megnevezésű ingatlan bérlésére 
vonatkozóan.  
 

47. Javaslat az önkormányzati tulajdonban álló, dunaújvárosi 451/33/C/15. hrsz.-ú, 

természetben a Fáy András utca 3. szám pinceszintjén található, 55 m² 

nagyságú, „raktár” megnevezésű ingatlan hasznosítására 
 
Előadó:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Előkészítő:  Dr. Horinka Hajnalka ügyintéző 
Meghívott:  - 
 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság   2019.04.16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2019.04.16. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Rostási Attila kérelmet nyújtott be az 

önkormányzati tulajdonban álló, Dunaújváros belterület 451/33/C/15. helyrajzi szám 

alatt felvett  – természetben a Dunaújváros belterület, Fáy András utca 3. szám 
pinceszintjén található – 55 m² területű „raktár” megnevezésű ingatlan bérlésére 
vonatkozóan.  
 

48. Javaslat a Dunaújváros belterület 3506 hrsz. alatt felvett  – természetben 2400 

Dunaújváros Pentelei Molnár János utca 18. szám található – ingatlan 
értékesítésére 
 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 
  Dr. Horinka Hajnalka ügyintéző 

Meghívott:  - 
 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság   2019.04.16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2019.04.16. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
tulajdonát képezi a Dunaújváros belterület 3506 hrsz. alatt felvett  – természetben 
2400 Dunaújváros Pentelei Molnár János utca 18. szám „felülvizsgálat alatt” található – 
515 m² területű, megnevezésű ingatlan. Az ingatlan elhanyagolt állapota miatt a 
hasznosítása indokolt. 
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49. Javaslat állásfoglalás kialakítására az Energo-Hőterm Kft. tagi kölcsön 
kérelméről  

 

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:   Busi Éva ügyvezető, Energo-Hőterm Kft.  
 

Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság           2019.04.16. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság   2019.04.16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2019.04.16. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: Az Energo-Hőterm Kft.-nek 2019. évben 
várhatóan 151 millió forint CO2 fizetési kötelezettsége keletkezik, melynek 
megfizetésére pénzügyi fedezet nem áll a társaság rendelkezésére, ezért kéri az 
önkormányzat segítségét a finanszírozásban.  
 

50. Javaslat a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. 2018. 
évi éves beszámolójának elfogadására, valamint tisztségviselő megválasztására  
 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

Előkészítő:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 
  Engyel László ügyintéző 
Meghívott:  Nyakacska Zsolt ügyvezető, DKKA NKft. 
  
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság   2019.04.16. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság   2019.04.16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2019.04.16. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A DKKA Nkft. megküldte a tulajdonos, 
Dunaújváros MJV Önkormányzata részére a 2018. évi éves beszámolóját. Továbbá 
a gazdasági társaság ügyvezetőjének és könyvvizsgálójának is lejár a megbízatása. 
 

51. Javaslat a Dunanett Nonprofit Kft. 2018. évi éves beszámolójának elfogadására, 
valamint tisztségviselők 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:  Ferencz Kornél ügyvezető igazgató, Dunanett Vagyonkezelő Kft. 
  
Véleményező bizottságok: 



 24 

pénzügyi bizottság   2019.04.16. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság   2019.04.16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2019.04.16. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunanett Nonprofit Kft. 2018. évi éves 
beszámolója a bizottsági üléseken kerül kiosztásra. 
 

52. Javaslat a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 2018. évi 
beszámolójának elfogadására, az ügyvezető munkaviszonyának 
meghosszabbítására, a könyvvizsgálója megválasztására, valamint a gazdasági 
társaság Alapító Okiratának módosítására 
 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

Előkészítő:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 
  Engyel László ügyintéző 
Meghívott:  Kiss András Péter ügyvezető, Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai 

NKft.  
  
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság   2019.04.16. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság   2019.04.16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2019.04.16. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 
megküldte elfogadásra DMJV Közgyűlésének 2019. évi egyszerűsített éves 
beszámolóját.  
 

53. Javaslat a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat 2018. évi beszámolójának 
elfogadására, vezető tisztségviselő megválasztására 
 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

Előkészítő:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 
  Engyel László ügyintéző 
Meghívott:  Gergő Edmond igazgató, Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat 
  
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság   2019.04.16. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság   2019.04.16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2019.04.16. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat megküldte 
elfogadásra DMJV Közgyűlésének 2018. évi éves beszámolóját, valamint a vezető 
tisztségviselő megbízása is lejár 2019. május 31-én, ezért szükséges a személyéről 
dönteni. 
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54. Javaslat a Dunanett Vagyonkezelő Kft. 2018. évi éves beszámolójának 
elfogadására és vezető tisztségviselő megválasztására 

 

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

Előkészítő:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 
  Engyel László ügyintéző 
Meghívott:  Ferencz Kornél ügyvezető igazgató, Dunanett Vagyonkezelő Kft. 
  
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság         2019. 04.16. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság      2019. 04.16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2019. 04.16. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunanett Vagyonkezelő Kft. megküldte az 
Önkormányzat részére a 2018. évi éves beszámolóját elfogadásra, továbbá a vezető 
tisztségviselő megbízása lejár 2019. május 31-én, ennek okán a személyéről 
szükséges dönteni. 
 

55. Javaslat állásfoglalás kialakítására a Dunaferr Sportegyesület, az Uniszol-
Létesítménygazdálkodási Zrt., valamint Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata között létrejött sportlétesítmény használati szerződéssel 
kapcsolatosan 

 
Előadó:  vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő:  dr. Vántus Judit osztályvezető 
  Kemenczei Anett ügyintéző 
Meghívott:  Rácskai József vezérigazgató (4034 Debrecen, Vágóhíd utca 

14.) 
  Mátyás Gábor elnök (2400 Dunaújváros, Eszperantó út 4.) 
 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2019.04.16. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság     2019.04.16. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Az Uniszol-Létesítméygazdálkodási Zrt. levélben 
fordult Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteréhez, melyben kéri az 
önkormányzat segítségét a Dunaferr Sportegyesülettel fennálló jogviszonyok és 
jogszerű állapotok rendezésére. 
 

56. Javaslat Dunaújváros lakosságának a 42 éves Agárdi Popstrand nagyszabású 
koncertsorozatán való kedvezményes részvételére 

 
Előadó:  vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő:  dr. Vántus Judit osztályvezető 
  Kemenczei Anett ügyintéző 
Meghívott:  Turbók János főrendező (2484 Agárd, Chernel I. u. 1.) 
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Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság           2019.04.16. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság      2019.04.16. 
pénzügyi bizottság         2019.04.16.                                                   
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2019.04.16. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A 2018. évhez hasonlóan Turbók János – az 
Agárdi Popstrand Regionális Rendezvényközpont főrendezője – Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata részére együttműködési lehetőséget kínál fel az Agárdi 
Popstrand rendezvényeinek 50%-os igénybevételére Dunaújváros lakosainak 
számára a 2019. évben. A kedvezmények igénybevételéhez, illetve az 
együttműködés létrejöttéhez, az önkormányzatnak 500.000 Ft + ÁFA (635.000,- Ft) 
összeggel kell hozzájárulnia.  
 

57. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Szociális, Egészségügyi 
és Lakásügyi Bizottságában történő személycserére 
 
Előadó:              Cserna Gábor polgármester 
Előkészítő:    Dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető 
Meghívott:  
 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2019.04.16. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztésben Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Polgármestere a közgyűlés bizottságában személycserére tesz javaslatot. 
 
 
Dunaújváros, 2019. április 12. 
 
 
               Tóth Kálmán s.k. 
                                                                                             a bizottság elnöke 


