
DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 
ÜGYRENDI, IGAZGATÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA 
Dunaújváros, Városháza tér 1. 
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M E G H Í V Ó 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottsága 
2019. május 7-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 Önkormányzata 2018. évi 
költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására 

 
Előadó: Cserna Gábor polgármester 
Előkészítő: Salamonné Pintér Mónika költségvetési és pénzügyi 

osztályvezető 

 Börcs-Bajnok Csilla számviteli vezető ügyintéző 

Meghívott: Bata János könyvvizsgáló   

 
Véleményező bizottságok: 
Pénzügyi bizottság          2019.05.07. 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság      2019.05.07. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2019.05.07. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 
2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet-tervezete a hatályos 
jogszabályok szerint előkészítésre került. Szükséges a közgyűlés által a rendelet 
elfogadása, melyhez a könyvvizsgáló véleményét csatoltuk. 
 

2. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2019. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
 
Előadó:  Cserna Gábor polgármester 
Előkészítő: Salamonné Pintér Mónika költségvetési és pénzügyi 

osztályvezető  
Nagy Lászlóné költségvetési vezető ügyintéző 

Meghívott: 
 
Véleményező bizottságok: 
Pénzügyi bizottság          2019.05.07. 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság      2019.05.07. 
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Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2019.05.07. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése által elfogadott 2019. évi költségvetést érintő döntések, valamint a kötött 
felhasználású állami támogatások felhasználása és saját hatáskörű előirányzat 
változások átvezetése a költségvetési rendeleten. 
 

3. Javaslat vissza nem térítendő támogatási szerződés-tervezet véleményezésére 
(2019. év első újszülöttje) 
 
Előadó:  Dr. Deák Mária  
Előkészítő:  Dr. Deák Mária  
Meghívott:  - 
  
Véleményező bizottságok: 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2019.05.07. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlésének 22/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete szabályozza az év első 
újszülöttjének támogatását. A rendelet 3. § d) pontja szerint a 2019. év első 
újszülöttje vissza nem térítendő pénzbeli támogatásáról szóló támogatási szerződés 
tervezetét az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottságnak kell véleményeznie. 
 

4. Javaslat az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos jogi feladatok ellátására, 
megbízási szerződés megkötésére Dr. Molnár Miklós Viktor Ügyvédi Irodával 
 

Előadó:   Moravecz Attila - osztályvezető 

Előkészítő:   Moravecz Attila - osztályvezető 

Tóthné Láng Irén - ügyintéző 

Meghívott:   - 
 

Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2019.05.07. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: A megállapodás tartalmazza a határozatlan idejű 
bérleti szerződések felülvizsgálatát, továbbá a peres és nem peres, illetve 
végrehajtási eljárásokban a perképviselet ellátását., jogi tanácsadást. 
 

5. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi 
közbeszerzési tervének 2. 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   2019.05.07. 
az önkormányzat bírálóbizottsága   2019.05.06. 
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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.  
 

6. Javaslat a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító – sodorvonali vezeték rekonstrukció 
tárgyában induló közbeszerzési eljárás során a műszaki ellenőri tevékenység 
ellátásának biztosítása tárgyban benyújtott ajánlatok értékelésére, a nyertes 
kiválasztására 
 
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      2019.05.07. 
Pénzügyi Bizottság          2019.05.07. 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság      2019.05.07. 
Városüzemeltetési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság   2019.05.07. 
Az Önkormányzat Bírálóbizottsága       2019.05.06. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
a „Dunaújvárosi Szennyvíztisztító – sodorvonali vezeték rekonstrukció tárgyában 
induló közbeszerzési eljárás során a műszaki ellenőri tevékenység ellátásának 
biztosítása” tárgyban ajánlatok benyújtását kérte. Az előterjesztés az ajánlattételi 
határidőben benyújtott ajánlatok alapján az ajánlatok értékelésére és a nyertes 
kiválasztására irányul. 
  

7. Javaslat „Új fogászati kezelőegységek beszerzése” 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 szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke 

Előkészítő:  Dr. Sürü Renáta jegyző 
  Rontó Mónika közbeszerzési referens 
  Somfainé Petőfalvi Anita közbeszerzési referens 
Meghívott:  - 
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Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság      2019.05.07. 
Pénzügyi Bizottság          2019.05.07. 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság      2019.05.07. 
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság    2019.05.07. 
Az Önkormányzat Bírálóbizottsága       2019.05.06. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A fogászati alapellátás működésének biztosítása 
érdekében a dunaújvárosi 7., 15. és 18. számú fogászati körzetben új fogászati 
kezelőegységek beszerzése vált  szükségessé. Jelen előterjesztés a közbeszerzési 
eljárás ajánlattételi felhívásának és közbeszerzési dokumentumainak 
véleményezésére, közbeszerzési eljárás megindítására irányul. 
 

  8. Javaslat az MVP keretében az “Új városi fürdő- és vízi sport centrum 
megvalósításának ingatlan-fejlesztési és beruházási koncepciója” projekt 
“Fürdőpark kialakítása” projektelem nyilvánosság biztosítására vonatkozó 
megbízási 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 

  Sipos Réka pályázati koordinációs ügyintéző 
Meghívott:  Mádai Balázs – DVG Zrt. elnök-vezérigazgató 
 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság   2019.05.07. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2019.05.07. 
pénzügyi bizottság   2019.05.07. 
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság   2019.05.07. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a MVP “Új városi fürdő- és vízi 
sport centrum megvalósításának ingatlan-fejlesztési és beruházási koncepciója” 
projekt “Fürdőpark kialakítása” projektelem nyilvánosságának biztosításához 
szükséges szerződés véleményezésére irányul.   
 

9. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről, a 
„Szálloda és Rendezvényközpont létesítése az AQUANTIS Wellness- és 
Gyógyászati Központ mellett” című projekt megvalósításához szükséges 
szerződések megkötésére 

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

a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 
elnöke 
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Előkészítő:  Szabó Imre, főépítészeti, építésügyi és környezetvédelmi 
osztályvezető 

  Fetth Dóra Timea pályázati koordinációs vezető ügyintéző 
Meghívott::    Mádai Balázs ügyvezető igazgató, Vasmű út 41. Irodaház Kft. 
  Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt. 
 
Véleményező bizottságok:  
gazdasági és területfejlesztési bizottság   2019.05.07. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2019.05.07. 
pénzügyi bizottság   2019.05.07. 
a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság   2019.05.07. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Modern Városok Program keretében az Új 
szálloda vonatkozásában szükséges új szerződéseket megkötni. A projekt sikeres 
megvalósításához szükséges a műszaki ellenőri, projektmenedzseri, PR 
tevékenységre vonatkozó és közbeszerzési eljárás lefolytatására irányuló szerződés 
megkötése. 

 
10. Javaslat a TOP és MVP projekt keretében megvalósuló „Baracsi úti Arborétum” 

elnevezésű beruházás előkészítésével kapcsolatos vállalkozási szerződés 
határidő 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:  Mádai Balázs DVG Zrt. elnök-vezérigazgató 
 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2019.05.07. 
 
 A napirendi pont rövid tartalma: A TOP és MVP forrásból megvalósuló “Baracsi 
úti Arborétum” című projektben a tervezési szerződés határidejének módosítása 
szükséges az engedélyezés eljárások miatt. 
 

11. Javaslat a TOP-6.3.2-15-DU1-2016-00001 azonosítószámon regisztrált Zöld 
város kialakítása című pályázat SOFT – Az energiatudatosság és 
környezettudatosság erősítését szolgáló szemléletformáló programok 
megtartására 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:  Mádai Balázs DVG Zrt. elnök-vezérigazgató Dunaújvárosi 

Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 
  
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2019.05.07. 
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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 – Az energiatudatosság 
és környezettudatosság erősítését szolgáló szemléletformáló programok 
megtartására irányuló szerződés módosítása vált szükségessé a DVG Zrt 
akadályközlő levele alapján. 
 

12. Javaslat árajánlatkérések bekérésének határidő hosszabbítása a DUNA-
MUNKA-TOP projektben megvalósítandó „Pálya- és Szakmaválasztási 
Útmutató” tájékoztató füzet aktualizálása érdekében  
 
Előadó:  Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi 

osztályvezető 
Előkészítő:  Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi 

osztályvezető 
  Fetth Dóra Timea pályázati koordinációs vetető ügyintéző 
Meghívott: 
 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2019.05.07. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A DUNA-MUNKA-TOP projektben vállalt 
tevékenységek keretében elkészült egy „Pálya- és Szakmaválasztási Útmutató” 
tájékoztató füzet, melynek 2019. évre szóló aktualizálása érdekében árajánlatok 
bekérésére van szükség a legkedvezőbb ajánlatot nyújtó gazdasági szereplő 
kiválasztására. A korábbi előterjesztésben (2019. április) foglalt határidők módosítása 
szükséges. 
 

13. Javaslat a Közművelődési pályázatra érkezett alapítványi kérelmek elbírálására 
 
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 
Bokor Zsuzsanna, kulturális ügyintéző 

Meghívott:  
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság      2019.05.07. 
pénzügyi bizottság          2019.05.07. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság      2019.05.07. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2019.05.07. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A 200/2019. (III.18.) PM határozattal kiírt 2019. évi 
Közművelődési pályázatra 31 kérelem érkezett, a kiírás szerint a felosztható összeg 
10 M Ft. 11 kérelmet alapítvány nyújtott be arról a közgyűlés dönthet, a többi kérelem 
elbírálásáról polgármesteri határozattal születik döntés. 
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14. Javaslat a Pentelei Mentálhigiénés Általános Iskola Szakképző Iskola és 
Gimnázium villámvédelmi hibáinak javítási munkáira forrás biztosítására 
 
Előadó:   a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

a pénzügyi bizottság elnöke 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő:   Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző 

Meghívott:   Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt. 
 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság      2019.05.07. 
pénzügyi bizottság          2019.05.07. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2019.05.07. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Magyar út 49. szám alatt található Iskola 
villámvédelmi hibáinak javítási munkáira a DVG Zrt. ajánlata bruttó 551.045,-Ft. 
 

15. Javaslat a Pentele Baráti Körrel megkötendő támogatási szerződés 
véleményezésére 
 
Előadó: a jogi és közgyűlési osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2019.05.07. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a 225/2019. (IV.18.) határozat 
alapján támogatási szerződés véleményezésére irányul. 

 
 
 
Dunaújváros, 2019. május 03. 
 
 
               Tóth Kálmán s.k. 
                                                                                             a bizottság elnöke 


