
DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 
ÜGYRENDI, IGAZGATÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA 
Dunaújváros, Városháza tér 1. 

 (06-25) 544-100 
 E-mail: jogi@pmh.dunanet.hu 

 
M E G H Í V Ó 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottsága 
2019. május 28-án (kedd) 13,00 órai kezdettel 
  rendkívüli nyílt ülést tart, melyre meghívom 

 
 

Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 1. „A” épület, VII. emeleti tárgyaló 
 

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          2019.05.28. 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság     2019.05.28. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2019.05.28. 
 
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 Önkormányzata 2019. I-III. havi 
pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására 
 
Előadó: Cserna Gábor polgármester 
Előkészítő: Salamonné Pintér Mónika osztályvezető 
 Börcs-Bajnok Csilla számviteli vezető ügyintéző 
Meghívott: -  
 
Véleményező bizottságok: 
Pénzügyi bizottság          2019.05.28. 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság     2019.05.28. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2019.05.28. 
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A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 
2019. évi költségvetésének I-III. havi pénzügyi teljesítéséről, szöveges indoklással és 
számszaki melléklettel.  
 

3. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi 
költségvetési rendeletének egyensúlyban tartásához szükséges külső forrás 
igénybevételének elfogadásáról 
 
Előadó: Cserna Gábor polgármester 
Előkészítő:  Salamonné Pintér Mónika költségvetési és pénzügyi  
  osztályvezető  
Meghívott: - 
  
Véleményező bizottságok: 
Pénzügyi bizottság          2019.05.28. 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság     2019.05.28.  
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2019.05.28.  
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 
2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelete 1,5 Mrd forint, 
felhalmozási célú külső forrás igénybevételét tartalmazza. A hitelkérelem 
benyújtásához szükséges a közgyűlésnek, a pénzintézet által tartalmilag és 
formailag meghatározott határozatot hozni. 
 

  4. Javaslat az ELENA projekt önrésze fedezetének biztosítására 

 

Előadó:   a pénzügyi bizottság elnöke 

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő:   Szabó Ádám osztályvezető 

 

Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság          2019.05.28. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság      2019.05.28. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2019.05.28. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Önkormányzata 2016. október 
20-án írta alá az ELENA projekt megvalósításáról szóló konzorciumi szerződést. A 
megállapodás 2. sz. módosítása alapján idén májustól 1 fő projekt asszisztens, illetve 
1 fő projekt menedzser bérének megfelelő összeget biztosít Önkormányzatunk a 
konzorciumvezető önkormányzat (Kaposvár) felé, mint a pályázat keretében vállalt 
önrészt. Tekintettel arra, hogy a 2019. évi költségvetési rendelet készítésekor a 
szóban forgó önrész tervezésre nem került, ezért szükséges a hiányzó 4,2 millió 
forint fedezetének biztosítása a felhalmozási tartalékok terhére.  
 

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

a Városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 
elnöke 
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   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      2019.05.28. 
a Városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság  2019.05.28. 
az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2019.05.28. 
az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság    2019.05.28. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
2018-ban döntött, hogy az Élményfürdő környékén a településrendezési eszközök 
módosuljanak. Magyarország Kormánya 2017-ben döntött arról, hogy a Dunaújváros 
3757/10 hrsz-ú ingatlanán megvalósítandó napelemes erőmű kiemelt beruházás 
legyen. A rendezési terv módosításával kapcsolatos folyamat lezárult és elkészült a 
rendezési terv módosítás. 
 

6. 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      2019.05.28. 
a Városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság  2019.05.28. 
az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2019.05.28. 
az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság    2019.05.28. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018-ban döntött, hogy az Élményfürdő 
környékén a településrendezési eszközök módosuljanak. Magyarország Kormánya 
2017-ben döntött arról, hogy a Dunaújváros 3757/10 hrsz-ú ingatlanán 
megvalósítandó napelemes erőmű kiemelt beruházás legyen. A rendezési terv 
módosításával kapcsolatos folyamat lezárult és elkészült a rendezési terv módosítás. 
 

7. Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításaival 
kapcsolatos döntések meghozatalára (kertes mezőgazdasági területeken és a 
2624/1 hrsz.-ú ingatlanon) 
 
Előadó:       a Gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

a Városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 
elnöke 
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  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      2019.05.28. 
a Városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság  2019.05.28. 
az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2019.05.28. 
az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság    2019.05.28. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros településrendezési eszközeinek a 
kertes mezőgazdasági területen ás a 2624/1 hrsz-ú ingatlanon történő 
véleményezési eljárása lezárult, és a vélemények elfogadásáról, valamint a 
környezeti vizsgálat készítéséről dönteni szükséges.  
 

8. Javaslat a Hamburger Hungária Kft.-vel kötendő háromoldalú szerződések 
véleményezésére 
 
Előadó:  Szabó Imre osztályvezető 
Előkészítő:  Szabó Imre osztályvezető 
  Kárgli Rita településrendezési vezető ügyintéző 
Meghívott:  
 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2019.05.28 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Közgyűlése a 205/2019. 
(IV.18.) határozatával döntött, hogy a 0174, 0172/19 és 0173/2 hrsz.-ú ingatlanon a 
településrendezési eszközök módosuljanak. A feladatok kidolgozásának költségeit a 
Hamburger Hungária Kft. állja, ezért háromoldalú szerződéstervezetek mellékelünk. 
 

9. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének az állattartásról szóló 
32/2012. (VI.8.) önkormányzati rendelet módosítására 

 
Előadó:  Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  

Városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 
elnöke 

Előkészítő:  Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály 
osztályvezető  
Tóth Andrea ügyintéző  

Meghívott:   - 
 
Véleményező bizottságok: 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2019.05.28. 
Városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság   2019.05.28. 
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A napirendi pont rövid tartalma: Javasoljuk megtárgyalásra a Dunaújváros, 
Hengerész utcai kijelölt kutyafuttató áthelyezését új közterületi játszótér építése miatt 
a 730/425 hrsz.-ú területre.  
 

10. Javaslat Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztésének 2. üteme 
tárgyában létrejött Támogatási Szerződés 4. számú módosítására 

 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
   a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
   az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke 
   a pénzügyi bizottság elnöke 
Előkészítő: Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály 

vezetője  
   Hévízi Andrea településrendezési ügyintéző   
Meghívott:   DVN Zrt., Sági Péter ügyvezető igazgató 
 
Véleményező bizottságok: 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság  2019.05.28.   
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság  2019.05.28.   
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság  2019.05.28.   
Pénzügyi Bizottság  2019.05.28.  
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros labdarúgó –sportlétesítmény 
fejlesztésének 2. ütemére irányuló döntések meghozatala, a Polgármester 
felhatalmazása a fejlesztéssel kapcsolatos döntések meghozatalára és a Támogatási 
Szerződés 4. számú módosítására, a hozzá szükséges dokumentumok aláírására. 
 

11. Javaslat a Muzeális intézmények szakmai támogatására vonatkozó pályázat 
benyújtására, megvalósítására (Kubinyi Ágoston Program) 

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

a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 
elnöke 

Előkészítő:  Szabó Imre, főépítészeti, építésügyi és környezetvédelmi 
osztályvezető 

  Fetth Dóra Timea pályázati koordinációs vezető ügyintéző 
Meghívott::             Farkas Lajos igazgató, Intercisa Múzeum  

(Dunaújváros, Városháza tér 4., 
igazgato.intercisamuz@gmail.com) 

  Mádai Balázs, Vasmű út 41. Irodaház Kft., ügyvezető 
  2400 Dunaújváros, Vasmű út 41. 
 
Véleményező bizottságok:  
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság     2019.05.28. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság   2019.05.28. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2019.05.28. 
pénzügyi bizottság   2019.05.28. 
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a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság   2019.05.28. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről 
szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 4. b) és c) pontja szerinti meghirdetett 
„Muzeális intézmények szakmai támogatása” előirányzatból pályázati úton lehetőség 
van támogatást igényelni. A pályázható összeg 30 millió forint.  A megvalósításhoz 
10 %-os önrész (3 millió Ft) biztosítása szükséges. Az előterjesztés tárgya a 
pályázaton való indulás és a saját forrás biztosítása.  

 
12. Javaslat az „MVP- Szalki-sziget rekreációs célú” 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          2019.05.28. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság      2019.05.28. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2019.05.28. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Előirányzat átcsoportosításra van szükség az 
“MVP-Szalki-sziget rekreációs célú” fejlesztése projekt költségvetési sorait tekintve 
előleg számla könyvelhetősége miatt, tényleges pénzmozgással nem jár.  
 

13. Javaslat a TOP-6.4.1-16 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés, kerékpárút 
hálózat fejlesztése című pályázatra vonatkozó tervezési programhoz 
kapcsolódó szerződés határidő hosszabbítására  
 
Előadó:   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:   Szabó Imre osztályvezető 

Rauth Tekla ügyintéző 
Meghívott:  
 
Véleményező bizottságok: 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság       2018.05.28. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
a TOP-6.4.1-16 “Fenntartható városi közlekedésfejlesztés, kerékpárút hálózat 
fejlesztése” elnevezésű pályázatának végrehajtásához tervezési feladatok ellátása 
szükséges, melyet “in house” beszerzés keretében a DVG Zrt-vel fog Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata megvalósítani. Ezt 2018.12.13-án Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta. A szerződés határideje lejárt, így 
hosszabbítani szükséges.  
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14. Javaslat a Modern Városok Program keretében megvalósuló „Vidámpark és a 
vidámparki terület fejlesztése” című projekt részeként, a Vidámpark műszaki 
ellenőri feladatainak ellátására kötött Megbízási Szerződésben rögzített 
helyszíni felügyeletre és intézkedés megtételére jogosult személyek 
módosítására  
 
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       2019.05.28. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Modern Városok Program keretében 
megvalósuló „Vidámpark és a vidámparki terület fejlesztése” című projekt kapcsán a 
műszaki ellenőri feladatok ellásáról szóló szerződés módosítása vált szükségessé, 
mivel változnak a helyszíni felügyeletre és intézkedés megtételére jogosult 
személyek. 
 

15. Javaslat a Vasmű út belvárosi szakaszának felújítása projekt részeként, a 
műszaki ellenőri feladatok ellátására kötött Megbízási Szerződésben rögzített 
helyszíni felügyeletre és intézkedés megtételére jogosult személyek 
módosítására  
 
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       2019.05.28. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Vasmű út belvárosi szakaszának felújítása 
projekt kapcsán a műszaki ellenőri feladatok ellásáról szóló szerződés módosítása 
vált szükségessé, mivel változnak a helyszíni felügyeletre és intézkedés megtételére 
jogosult személyek. 
 

16. Javaslat árajánlatkérések bekérésére a DUNA-MUNKA-TOP projektben 
megvalósítandó monitoring vizsgálat lefolytatása 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:  
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Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság   2019.05.28. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság   2019.05.28. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság   2019.05.28. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2019.05.28. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Á DUNA-MUNKA-TOP projektben vállalt 
tevékenységek keretében monitoring vizsgálat lefolytatására árajánlatok bekérésére 
van szükség a legkedvezőbb ajánlatot nyújtó gazdasági szereplő kiválasztásával. 
 

17. Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel kötendő, a rekultivált, nem 
veszélyes hulladéklerakó kaszálásának 1. üteméről szóló szolgáltatási 
szerződés véleményezésére 
 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi 

osztályvezető 
Petrovickijné Dr. Angerer Ildikó környezetvédelmi vezető 
ügyintéző 

Meghívott:    Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt., 2400 Dunaújváros, 
Kenyérgyári út 1. 

 
Véleményező bizottságok: 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2019.05.28.  
 
A napirendi pont rövid tartalma: A környezetvédelmi hatóság a 68204/07. számú 
rekultivációs engedélyről szóló határozatában kötelezte a tulajdonos Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzatát a rekultivált nem veszélyes hulladéklerakó 
utógondozására, melynek része a terület évi legalább kétszeri kaszálása és 
gyommentesítése. A munka 1. ütemének elvégzésére bekértük az árajánlatot és a 
szerződés tervezetét. A DVG Zrt. megküldte a szolgáltatási szerződés tervezetét, 
melyet aláírás előtt az illetékes bizottságokkal véleményeztetni kell. Az elvégzendő 
munka költsége Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 
2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) 
számú önkormányzati rendelete, 5. melléklet, 7. környezetvédelem és 
hulladékgazdálkodás cím, dologi kiadások sorában rendelkezésre áll. Mivel hatósági 
kötelezés alapján kell végezni a kaszálást, így nem tartozik a gazdálkodásról szóló 
önkormányzati rendelet, valamint a beszerzésekről szóló önkormányzati szabályzat 
hatálya alá. 

 
18. Javaslat önkormányzati bérlakások volt bérlői behajthatatlan közüzemi 

díjtartozásának tulajdonosi helytállására a DVCSH Kft. felé 
 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 
   a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Moravecz Attila – osztályvezető 
   Mlinkó Gabriella – ügyintéző 
Meghívott:   Neszmélyi Loránd – DVCSH Kft. képviselője 
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Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság          2019.05.28. 
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság   2019.05.28. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság      2019.05.28. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2019.05.28. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A DVCSH Kft. kiköltöztetett bérlők esetében 
igazolta, hogy az önkormányzati bérleményekben keletkezett közüzemi tartozások 
nem behajthatók.  A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 44. § (3) 
bekezdése értelmében a tulajdonos egyszerű (sortartó) kezesként felel a bérlő által 
felhalmozott távhő-szolgáltatási díj megfizetéséért. 
 

19. Javaslat Dunaújváros területén buszvárók bontási, út- és lépcső javítási 
munkálataira 
 
Előadó:   a pénzügyi bizottság elnöke 

a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 
elnöke 

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő:  Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Debreczeni Tamás vezető ügyintéző  

Meghívott:   Mádai Balázs DVG Zrt. – elnök-vezérigazgató 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság          2019.05.28. 
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság   2019.05.28. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság      2019.05.28. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2019.05.28. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a Dunaújváros területén 
buszvárók bontási, út- és lépcső javítási munkálataira tesz javaslatot a DVG Zrt. által 
megküldött árajánlatok alapján. 
 

20. Javaslat a 1449/4 hrsz. alatt található önkormányzati tulajdonú 2 db romos 
épület bontására és kerítés építésére, valamint a Gyepmesteri telep romos 
épületeinek bontására 

 

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          2019.05.28. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság   2019.05.28. 
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gazdasági és területfejlesztési bizottság      2019.05.28. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2019.05.28. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: Jelen előterjesztés a 1449/4 hrsz. szám alatt 
található 2 db önkormányzati tulajdonú romos épület bontására és a bontott épület 
vonalában (telekhatáron) létesítendő kerítés építésére, valamint a Gyepmesteri telep 
romos épületeinek bontására tesz javaslatot. 
 

21. Javaslat Dunaújváros, Hengerész utca területén új közterületi játszótér 
kialakítására 
 
Előadó:   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

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

  a pénzügyi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály 

osztályvezető 
Tóth Andrea ügyintéző 

Meghívott:   Mádai Balázs DVG Zrt. elnök-vezérigazgató 
 
Véleményező bizottságok: 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság       2019.05.28. 
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság    2019.05.28. 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság      2019.05.28. 
Pénzügyi Bizottság          2019.05.28. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Lakossági kérés alapján Dunaújváros, Hengerész 
utca területén egy elkerített három játékelemből álló játszóteret alakítanánk ki a 
kisebb gyermekek számára. A játszótér telepítési munkáira árajánlatot kértünk be a 
DVG Zrt.-től.  
 

22. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata kezelésébe tartozó 
Mikszáth K. utcai híd hídvizsgálatára 

 

Előadó:   Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője 

Előkészítő:   Debreczeni Tamás vezető ügyintéző 

Meghívott:   Mádai Balázs ügyvezető, DVG Zrt. 
 

Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság          2019.05.28. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság      2019.05.28. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság   2019.05.28. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2019.05.28. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata kezelésébe tartozó Mikszáth K. utcai híd hídvizsgálatára tesz 
javaslatot a DVG Zrt. által megküldött árajánlata alapján. 
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23. Javaslat a DVG Zrt-vel kötött szerződésekben szereplő határidők módosítására 

 

Előadó:   Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető 

Előkészítő:   Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető 

Nyáradi Anna ügyintéző 

Meghívott:   Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt. 
 

Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2019.05.28. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a DVG Zrt-vel kötött 3 db 
vállalkozási szerződés módosítására tesz javaslatot. A módosítás csak a befejezési 
határidőt érinti. 
 

24. Javaslat az MVP keretében megvalósuló víziközmű-hálózat fejlesztése projekt 
műszaki ellenőri tevékenység ellátására vonatkozó megbízási szerződésben 
rögzített helyszíni felügyeletre és intézkedés megtételére jogosult személyek 
módosítására  
 

Előadó:   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő:   Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető 

Nyáradi Anna ügyintéző 

Meghívott:  
 

Véleményező bizottságok: 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság       2019.05.28. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: A Modern Városok Program keretében 
megvalósuló víziközmű-hálózat fejlesztése projekt kapcsán a műszaki ellenőri 
feladatok ellásáról szóló szerződés módosítása vált szükségessé, mivel változnak a 
helyszíni felügyeletre és intézkedés megtételére jogosult személyek. 
 

25. Javaslat a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. 2018. 
évi éves beszámolójának elfogadására, valamint Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Közgyűlésének 251/2019. (IV.18.) határozatának hatályon kívül 
helyezésére, és a határozatban foglalt határidő 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:  Nyakacska Zsolt ügyvezető, DKKA NKft. 
  
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság          2019.05.28. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság      2019.05.28.  
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2019.05.28.  
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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. 

 
26. Javaslat a DSZSZ Kft. 2018. évi éves beszámolójának 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:  Gilicze József ügyvezető, DSZSZ Kft.  
  
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság          2019.05.28. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság      2019.05.28.  
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2019.05.28.  
 
A napirendi pont rövid tartalma: A DSZSZ Kft. megküldte elfogadásra DMJV 
Közgyűlésének 2018. évi éves beszámolóját. 

27. Javaslat a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. 2018. évi egyszerűsített éves 
beszámolójának, 2019. évi üzleti tervének elfogadására, valamint a 
könyvvizsgáló és vezető tisztségviselő személyének 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:  Mádai Balázs ügyvezető, Vasmű u. 41. Irodaház Kft.  
  
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság         2019.05.28. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság   2019.05.28. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2019.05.28. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Vasmű u. 41. Irodaház Kft. megküldte 
elfogadásra DMJV Közgyűlésének 2018. évi  egyszerűsített éves beszámolóját a 
tulajdonosnak, Dunaújváros MJV Önkormányzata részére, valamint az ügyvezető és 
a könyvvizsgáló megbízatása is lejár, ennek okán személyükről szükséges dönteni. 
 

28. Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 2018. évi beszámolójának és 
2019. évi üzleti tervének elfogadására, valamint javadalmazási szabályzata 
módosítására 

 

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

Előkészítő:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 
   Mátyás Anna ügyintéző 



 13

Meghívott:  Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt. 
  
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság   2019.05.28. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság   2019.05.28. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2019.05.28. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A DVG Zrt. megküldte elfogadásra DMJV 
Közgyűlésének 2018. évi éves beszámolóját és 2019. évi üzleti tervét. A társaság 
javadalmazási szabályzatát módosítani szükséges, továbbá elnök-
vezérigazgatójának és könyvvizsgálójának a megbízása lejár, ezért személyükről 
dönteni szükséges. 
 

29. Javaslat a DVCSH Kft. könyvvizsgálója személyére  
 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
  a pénzügyi bizottság elnöke 
  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
Előkészítő:  Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
  Engyel László ügyintéző 
Meghívott:    Neszmélyi Lóránd ügyvezető igazgató, DVCSH Kft.  
                      2400 Dunaújváros, Építők útja 1. 
 
Véleményező bizottságok:  
gazdasági és területfejlesztési bizottság   2019.05.28. 
pénzügyi bizottság   2019.05.28. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2019.05.28. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A DVCSH Kft. megküldte DMJV Közgyűlésének a 
könyvvizsgálóra vonatkozó javaslatát. 

30. Javaslat forráshely biztosítására a Magyar Országos Strandröplabda Bajnokság 
dunaújvárosi Mestertorna, DVG Zrt. és a Magyar Röplabda Szövetség által 
történő lebonyolításhoz  
 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnök 
az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság  
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 
  Engyel László ügyintéző 
Meghívott:  Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt.  

Bánki Ágnes elnök, Magyar Röplabda Szövetség Strandröplabda 
Bizottság  
 

Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság         2019.05.28. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság   2019.05.28. 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság   2019.05.28. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2019.05.28. 
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A napirendi pont rövid tartalma: A Magyar Röplabda Szövetség Strandröplabda 
Bizottsága megkereste a Dunaújváros MJV Önkormányzatát, mely szerint a Magyar 
Országos Strandröplabda Bajnokság Mestertorna egyik fordulóját Dunaújvárosban 
rendeznék meg 2019. július 19-21. Ehhez kérik az Önkormányzat, a DVG Zrt. 
segítségét. 

 
31. Javaslat az önkormányzat hivatalos internetes honlapja (dunaujvaros.hu) 

üzemeltetésére kiírt hirdetmény nélküli nyílt beszerzési eljárás nyertes 
pályázatának megállapítására 

 
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:  - 
  
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság         2019.05.28. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság   2019.05.28. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2019.05.28. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Közgyűlése az 172/2019. 
(III.21.) határozatában döntött arról, hogy az önkormányzati honlap üzemeltetésére 
hirdetmény nélküli nyílt beszerzési eljárással választja ki az üzemeltetőt és döntött 
arról, hogy mely gazdasági társaságokat kéri fel ajánlattételre. 
 

32. Javaslat haszonkölcsön biztosítására a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány 
részére (Dunaújváros, Erdősor 37.) 
 
Előadó:   a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
pénzügyi bizottság elnöke 

Előkészítő:   Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Dr. Kaja Edit 

Meghívott:  Pribil Sándor A Magyar Mentőszolgálat Alapítvány kuratóriumi 
elnöke 2400 Dunaújváros, Papírgyári út 11. 

 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság   2019.05.28. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2019.05.28. 
pénzügyi bizottság         2019.05.28. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Magyar Mentőszolgálat Alapítvány azzal a 
kéréssel fordult önkormányzatunkhoz, hogy az alábbi, önkormányzati tulajdonú 
ingatlanok vonatkozásában kérik az ingatlanok használatát és méltányosan kedvező 
feltételekkel bérlői jogviszony létesítését a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány részére: 
Dunaújváros, Erdősor 37. fszt. 50 m² alapterületű helyiség és Erdősor 37. fszt. 4 m² 
alapterületű helyiség. A helyiséghasználat biztosításáról a Közgyűlés dönt. 
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33. Javaslat a Hamburger Hungária Kft. vételi ajánlatának elbírálására  
 
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:  Szabó Imre a Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi 

Osztály vezetője 
Bencs Attila a Hamburger Hungária Kft. ügyvezető igazgatója 
2400 Dunaújváros, Papírgyári út 42-46.  
 

Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság   2019.05.28. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2019.05.28. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: a Hamburger Hungária Kft. vételi ajánlatot tett az 
önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, dunaújvárosi 0172/19 hrsz.-ú ingatlan 
vonatkozásában a Kft. tervezett fejlesztése megvalósításához. Az ingatlan eladásáról 
a közgyűlés dönt. 
 

34. Javaslat az élményfürdő koncesszió keretében történő üzemeltetésére, az 
ajánlattevői kör meghatározására, valamint a beszerzési eljáráshoz 
kapcsolódó, ajánlatkérés és szerződés tervezetének véleményezésére, 
valamint támogatás nyújtására az Élményfürdő-komplexum kedvezményes 
használata és a kapcsolódó szolgáltatások vonatkozásában  
 
Előadó:   a pénzügyi bizottság elnöke 

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

Előkészítő:   Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Dr. Kaja Edit 

Meghívott:   - 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság         2019.05.28. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság   2019.05.28. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2019.05.28. 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság    2019.05.28. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Az élményfürdőt az Uniszol-
Létesítménygazdélkodási Zrt. üzemelteti, de a jelenlegi koncessziós szerződés 2019. 
november 30. napjáig szól. Az élményfürdő további üzemeltetéséhez szükséges 
beszerzési eljárás lefolytatása, és az ahhoz kapcsolódó ajánlattevői kör 
meghatározása. Az előterjesztés az eljáráshoz kapcsolódó, ajánlatkérés és 
szerződés tervezetének véleményezésére, valamint az ajánlattevői kör 
meghatározására irányul. Valamint a támogatás nyújtására az élményfürdő 
kedvezményes használata vonatkozásában. 
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35. Javaslat állásfoglalás kialakítására az Országos Görpark Programhoz való 
csatlakozásról 
 
Előadó:  vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő:  dr. Vántus Judit osztályvezető 
  Kemenczei Anett ügyintéző 
Meghívott:  - 
 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság   2019.05.28. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság     2019.05.28. 
pénzügyi bizottság     2019.05.28. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                                   2019.05.28. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos 
és az Emberi Erőforrások Minisztériuma sportért felelős államtitkára a Magyar 
Országos Gördeszka és Görkorcsolya Szakszövetség bevonásával elindítja az 
Országos Görpark Programot, melynek célja gördeszka parkok kialakítása. A 
támogatási összeg min. 10 millió, max. 30 millió Ft. A program megvalósítása esetén 
a bekerülési költség 50%-át az önkormányzatnak kell finanszírozni. A programba 
való jelentkezés határideje: 2019. május 31. 
 

36. Javaslat a Fejér Megyei Kormányhivatal ajánlatának véleményezésére, valamint 
a bérleti szerződés felmondásának elfogadására 

 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
  a pénzügyi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 
  dr. Horinka Hajnalka ügyintéző 
Meghívott:  Dr. Simon László kormánymegbízott 
 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2019.05.28. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság   2019.05.28. 
pénzügyi bizottság   2019.05.28. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Az Önkormányzat és a Fejér Megyei Földhivatal, 
mint a kormányhivatal jogelőd szervezete között 1992. augusztus 27-én létrejött 
használati jogot alapító szerződéssel, 4.000.000,- Ft ellenérték megfizetésével, a 
Városháza tér 1. szám alatti épület mindösszesen 446,69 m² alapterületű 10. emelete 
a Kormányhivatal korlátozásmentes használatába került. A használati jogot a 
Kormányhivatal az Önkormányzat részére visszavásárlásra kínálta fel a szerződéskori 
nyilvántartási értéken. Az ajánlat elfogadásáról, valamint ellenajánlat tételéről a 
Közgyűlésnek szükséges döntést hoznia. Dönteni szükséges továbbá a Városháza 
tér 1. szám alatti ingatlan VIII. emelet 803-804. számú irodahelyiségek bérletére 
vonatkozó szerződés felmondásának elfogadásáról. 
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37. Javaslat helyiséghasználat biztosítására a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Egyesület részére  
 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
  a pénzügyi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 
   dr. Horinka Hajnalka ügyintéző 
Meghívott:      Kozma Imre elnök, MMSZE (1125 Budapest, Szarvas Gábor út 

58-60.) 
                        Bondor Lajos régióvezető, MMSZE (2890 Tata, Vasút utca 64.) 
                       Pataki Gergely régiótitkár, MMSZE (2890 Tata, Vasút utca 64.) 
 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2019.05.28. 
pénzügyi bizottság   2019.05.28. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság   2019.05.28. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület - a 
haszonkölcsön szerződés lejárta miatt - megkereste Dunaújváros MJV 
Önkormányzatát, hogy részükre, az önkormányzati tulajdonban álló, természetben 
Dunaújváros, Lajos király krt.10. földszintjén található, 75 m2-es helyiség használatát 
a továbbiakban is biztosítsa.  
 

38. Javaslat helyiséghasználat biztosítására a Magyar Vöröskereszt részére  
 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
  a pénzügyi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 
  Dr. Horinka Hajnalka ügyintéző 
Meghívott: Hamburgerné Ujvári Irén, Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei 

Szervezete, megyei igazgató (8000 Székesfehérvár, Lövölde 
utca 1/a.) 
Szücsné Szigeti Hedvig, Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei 
Szervezete, megyei igazgató (8000 Székesfehérvár, Lövölde 
utca 1/a.) 
 

Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2019.05.28. 
pénzügyi bizottság   2019.05.28. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság   2019.05.28. 
 

A napirendi pont rövid tartalma:  A Magyar Vöröskereszt megkereste Dunaújváros 
MJV Önkormányzatát az önkormányzati tulajdonban álló, Városháza tér 1. szám 
alatti ingatlan VIII. emelet 804. számú irodahelyisége igénylése tárgyában. A 
szervezet által jelenleg is használt, Városháza tér 1. VIII. emelet 807 és 808. sz. 
irodahelyiségei és a hozzájuk tartozó tárgyaló vonatkozásában kötött szerződés 
2019. június 30. napjával lejár, emiatt a szerződés hosszabbítása indokolt. 
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39. Javaslat a Baracsi úti arborétum fejlesztésével összefüggésben átjárási 
szolgalmi jog alapítására  
 
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      2019.05.28.  
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2019.05.28.  

A napirendi pont rövid tartalma: A Vasmű u. 41. Irodaház Ingatlanfejlesztő, 
Beruházó és Értékesítő Kft. a Baracsi úti arborétum fejlesztésével összefüggésben 
megkereste DMJV Önkormányzatát szolgalmi jog alapítására vonatkozó kérésével. 
Kérelméhez csatolta Dr. Móricz Zoltán ügyvéd által előkészített „Telki Szolgalom 
Alapítása” című okirat tervezet is. 

 
40. Javaslat a BÁRDI AUTÓ ZRT. tulajdonában levő 1526/6 helyrajzi számú ingatlan 

218, 01 m2 nagyságú területének és DMJV Önkormányzatának tulajdonában 
levő, 1526/13 helyrajzi számú ingatlan 342,22 m2 nagyságú területének egymás 
közti kölcsönös ingyenes használatára 
 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
  a pénzügyi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 
  dr. Horinka Hajnalka ügyintéző 
Meghívott:      Bárdi István, igazgatósági tag, 1089 Budapest, Orczy út 44-46. 

Csécs Ferenc, expanziós osztályvezető, 2400 Dunaújváros, 
Aranyvölgyi út 1526/6  

 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2019.05.28. 
pénzügyi bizottság   2019.05.28. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság   2019.05.28. 
 

A napirendi pont rövid tartalma:  Az előterjesztés a BÁRDI AUTÓ ZRT 
tulajdonában levő 1526/6 helyrajzi számú ingatlan 218, 01 m2 nagyságú területe és 
DMJV Önkormányzatának tulajdonában levő, 1526/13 helyrajzi számú ingatlan 
342,22 m2 nagyságú területe vonatkozásában az érintett ingatlanok tulajdonosai 
között azok egymás közti, kölcsönös ingyenes használatára tesz javaslatot.   
 

41. Javaslat állásfoglalás kialakítására az önkormányzat Dunanett Nonprofit Kft.-
ben meglévő üzletrészének VERTIKÁL Nonprofit Zrt. részére történő 
értékesítésről 
 

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 

Meghívott:   Ferencz Kornél ügyvezető, Dunanett Nonprofit Kft. 
 

Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság          2019.05.28. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság      2019.05.28. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2019.05.28. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: A VERTIKÁL Nonprofit Zrt. ajánlata alapján az 
önkormányzat 10%-ban válik tulajdonosává a VERTIKÁL Nonprofit Zrt.-nek és a 
VERTIKÁL Nonprofit Zrt. a javaslat szerint tulajdonosa lesz a Dunanett Nonprofit Kft.-
nek.  

 
42. Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 2019. évi ingatlankezelési terve 

elfogadásra 
 

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

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

Meghívott:   Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt.  
Moravecz Attila osztályvezető, Közigazgatási Osztály 

 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság          2019.05.28 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság     2019.05.28. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság      2019.05.28. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2019.05.28. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A DVG Zrt. a hatályos ingatlan-kezelési megbízási 
szerződésben foglaltaknak megfelelően elkészítette a 2019. évi ingatlankezelési tervét. 
 

43. Javaslat az önkormányzat tulajdonát képező és a DVG Zrt. kezelésében lévő 
lakások és nem lakás célú helyiségek vonatkozásában a 2018. évi 
ingatlankezelés, gazdálkodás bevételeiről és kiadásairól készült elszámolás 
elfogadására, nem lakás célú helyiségek és lakások bérleti díjhátralékából 
felhalmozódott tartozások leírására 
 
Előadó:   a pénzügyi bizottság elnöke 

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

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

Meghívott:   Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt.  
Moravecz Attila osztályvezető, Közigazgatási Osztály 
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Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság          2019.05.28. 
a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság     2019.05.28. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság      2019.05.28. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2019.05.28. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Javaslat az önkormányzat tulajdonát képező és a 
DVG Zrt. kezelésében lévő lakások és nem lakás célú helyiségek vonatkozásában a 
2018. évi ingatlankezelés, gazdálkodás bevételeiről és kiadásairól készült elszámolás 
elfogadására, nem lakás célú helyiségek és lakások bérleti díjhátralékából 
felhalmozódott tartozások leírására. 
 

44. Javaslat a dunaújvárosi 2976/52 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett 
beépítetlen terület megnevezésű, természetben az Északi Ipari Parkban 
található ingatlan hasznosítására  
(Patrol Duna Bt. kérelme) 
 
Előadó:   a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző 
Meghívott:   - 
 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság      2019.05.28. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2019.05.28. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Patrol Duna Bt. ajánlatot nyújtott be a 
dunaújvárosi 2976/52 hrsz. alatt található ingatlan megvásárlása iránt. Az értékesítés 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat gazdálkodásának 
rendjéről szóló, 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete 27. §-a alapján nyílt 
pályázat útján lehetséges. 
 

45. Javaslat a dunaújvárosi szennyvíztisztító telep üzemeltetése tárgyban kötött 
bérleti- üzemeltetési szerződés módosítására 
 
Előadó:   a pénzügyi bizottság elnöke 

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

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

Meghívott:   Neszmélyi Lóránd, DVCSH Kft. 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság          2019.05.28. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2019.05.28. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság      2019.05.28. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Javaslat a dunaújvárosi szennyvíztisztító telep 
üzemeltetése tárgyban kötött bérleti- üzemeltetési szerződés módosítására. 
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46. Javaslat a Fabó Éva Sportuszoda DVG Zrt. általi üzemeltetésére 

 
Előadó:   a pénzügyi bizottság elnöke 

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

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

Meghívott:   Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt.  
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság          2019.05.28. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2019.05.28. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság      2019.05.28. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Javaslat üzemeltetési szerződés megkötésére a 
DVG Zrt.-vel, a Fabó Éva Sportuszoda üzemeltetésére. 
 

47. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Telenor 
Magyarország Zrt. között a Dunaújváros belterület 451/3 hrsz. alatt felvett 
ingatlan vonatkozásában kötendő szerződés bérleti díja mértékének 
véleményezésére 

 

Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
a pénzügyi bizottság elnöke 

  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 
  Dr. Horinka Hajnalka 
Meghívott:  
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság   2019.05.28. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság   2019.05.28. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2019.05.28. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: A Metalcom Zrt. a Telenor Magyarország Zrt. 
megbízásából megkereste az Önkormányzatot – a Dunaújváros city állomás bérleti 
szerződésének 2020. 03. 13-án történő lejárta miatt – a hatályos szerződés 
módosítására, vagy új szerződés megkötésére irányuló kérelmével, amelyben a 
jelenlegi bérleti díjhoz képest annak 15%-os mérséklését kéri. 
 

48. Javaslat a Dunaferr Sportegyesület kérelmével kapcsolatosan 
 
Előadó:  vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő:  dr. Vántus Judit osztályvezető 
  Kemenczei Anett ügyintéző 
Meghívott:  Mátyás Gábor elnök (2400 Dunaújváros, Eszperantó út 4.) 
 
Véleményező bizottságok: 
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oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság     2019.05.28. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2019.05.28. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaferr Sportegyesület jelentős támogatásban 
részesült  a Magyar Úszó Szövetségtől, mely összeget a Fabó Éva Sportuszoda 
fejlesztésére fordította. A támogatás lezárása folyamatban van, melyhez a BMSK kér 
egy írásos megállapodást DMJV Önkormányzata és a Dunaferr SE között arról, hogy 
az uszoda rekonstrukciója kapcsán a leszerelt eszközöket ismét üzembe helyezik, 
valamint, hogy DMJV Önkormányzata továbbra is biztosítja a 15 éves sportcélú 
fenntartást. 
 

49. Javaslat állásfoglalás kialakítására a dunaújvárosi 663/17/H hrsz.-ú, garázsépület 
megnevezésű ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásával 
kapcsolatosan  
 
Előadó:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Előkészítő:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 
  Dr. Horinka Hajnalka ügyintéző 
Meghívott:   Dr. Hanák Tamás ügyvéd, 2400 Dunaújváros, Vasmű út 29. 1/1. 
  
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság   2019.05.28. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság             2019.05.28. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dr. Hanák Tamás ügyvéd azzal a kérelemmel 
fordult Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatához, hogy nyilatkozzon a 
dunaújvárosi 663/17/H hrsz.-ú, 31 m² alapterületű, garázsépület megnevezésű 
ingatlan vonatkozásában az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlásáról.  
 

50. Javaslat az önkormányzati tulajdonban álló, dunaújvárosi 451/33/C/16 hrsz.-ú, 
természetben a Fáy András utca 3. szám pinceszintjén található, 9 m² nagyságú, 
"szárító" megnevezésű ingatlan hasznosítására 

Előadó:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Előkészítő:  Dr. Horinka Hajnalka ügyintéző 
Meghívott:  Mádai Balázs Gábor, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2019.05.28. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság   2019.05.28. 
  
A napirendi pont rövid tartalma: Radnai Mihály kérelmet nyújtott be az 
önkormányzati tulajdonban álló, Dunaújváros belterület 451/33/C/16 helyrajzi szám 
alatt felvett  – természetben a Dunaújváros belterület, Fáy András utca 3. szám 
pinceszintjén található – 9 m² területű "szárító" megnevezésű ingatlan bérlésére 
vonatkozóan.  
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51. Javaslat Alapító Okirat véleményezésére – Dunaújváros MJV Közgyűlése 
154/2019. (III.21.) határozata alapján, DVN Zrt. 
 
Előadó:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Előkészítő:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 
  Engyel László ügyintéző 
Meghívott:  - 
 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2019.05.28. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Közgyűlése a 154/2019. (III.21.) 
határozatával döntött a vezérigazgató és a könyvvizsgáló személyéről. Az Alapító 
okiratot az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottságnak szükséges véleményezni, azt 
követően írható alá Polgármester Úr által. 
 

52. Javaslat a DKKA - Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. 
Alapító Okirata módosításának véleményezésére 
 
Előadó:   Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Előkészítő:   Dr. Vántus Judit osztályvezető 

Dr. Kaja Edit ügyintéző 
Meghívott:  
 
Véleményező bizottságok: 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2019.05.28. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Közgyűlése a 252/2019. (IV.18) 
határozatával döntött a DKKA – Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. új 
ügyvezetője és könyvvizsgálója megválasztásáról. Emiatt a Kft. alapító okiratát is 
szükséges módosítani. A DKKA – Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. 
jogi képviselője megküldte az alapító okirat módosítását, a módosításokat tartalmazó 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 
 

53. Javaslat a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. Alapító Okirata 
módosításának véleményezésére 
 
Előadó:   Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Előkészítő:   Dr. Vántus Judit osztályvezető 

Dr. Kaja Edit ügyintéző 
Meghívott:  
 
Véleményező bizottságok: 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2019.05.28. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Közgyűlése a 245/2019. (IV.18) 
határozatával döntött a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. új 
ügyvezetője és könyvvizsgálója megválasztásáról, valamint 246/2019. (IV.18.) 
határozatával a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nkft. alapító okirata 
módosításáról. Emiatt a Kft. alapító okiratát szükséges módosítani. A Dunaújvárosi 
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Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. jogi képviselője megküldte az alapító okirat 
módosítását, a módosításokat tartalmazó egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratot. 
 

54. Javaslat a DUNANETT Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására 

 
Előadó: vagyonkezelési osztályvezető 

Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető  
 Serfőző Anikó ügyintéző 

Meghívott: - 
 

Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2019.05.28. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Közgyűlése a 248/2019. (IV.18.) 
határozattal megválasztotta a DUNANETT Nonprofit Kft. új ügyvezetőjét, 
könyvvizsgálóját. Dr. Móricz Zoltán Ügyvéd Úr elkészítette az alapító okirat 
módosítását, illetve az egységes szerkezetet. 
 

55. Javaslat a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat Alapító Okirata módosításának 
véleményezésére 
 
Előadó:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Előkészítő:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 
  Dr. Horinka Hajnalka ügyintéző 
Meghívott:    Gergő Edmond, Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat  ügyvezetője                     
                 
Véleményező bizottságok: 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2019.05 28. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Közgyűlése 242/2019. (IV.18.) határozata 
alapján az Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat jogi képviselője megküldte az alapító 
okirat módosítását, valamint a módosításokat tartalmazó egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratot véleményezés céljából. 
 

56. Javaslat a szociális és egészségügyi szervezetek 2019. évi támogatására 
vonatkozó alapítványi pályázatok elbírálására 
 
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 
   Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző  
Meghívott:    - 
  
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság   2019.05.28. 
pénzügyi bizottság         2019.05.28. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság   2019.05.28. 
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ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2019.05.28. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a 
226/2019. (III. 20.) PM határozata alapján az egészségmegőrzés, a szociális 
tevékenység, valamint a gyermek- és ifjúságvédelem támogatása érdekében 
pályázatot írt ki. A beérkezett pályázatok elbírálásáról az illetékes bizottságok 
véleményének kikérését követően a polgármester, alapítványok esetében a 
közgyűlés dönt.  
 

57. Javaslat az oktatási és ifjúsági tevékenységű civil szervezetek 2019. évi 
támogatására vonatkozó alapítványi pályázatok 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 
   Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző  
Meghívott:    - 
  
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság   2019.05.28. 
pénzügyi bizottság         2019.05.28. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság   2019.05.28. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2019.05.28. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a 
227/2019. (III. 20.) PM határozata alapján a nevelés, az oktatás, a 
képességfejlesztés, az ismeretterjesztés és a szabadidős tevékenységek 
támogatása érdekében pályázatot írt ki. A beérkezett pályázatok elbírálásáról az 
illetékes bizottságok véleményének kikérését követően a polgármester, alapítványok 
esetében a közgyűlés dönt.  
 

58. Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda Alapító Okiratának módosítására  
 
Előadó:     az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
      az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető 
 Péter Kata ügyintéző 
Meghívott: Gyenes Józsefné - óvodavezető 
  
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság  2019.05.28. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság            2019.05.28. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújvárosi Óvoda alapító okirat-módosítási  
kérelemmel fordult a fenntartóhoz. A 2019/2020-as csoportindítás maga után vonja 
az Alapító Okirat módosítását is, melyről a fenntartónak május 31-ig döntenie kell. 
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59. Javaslat a római katolikus egyház támogatására, templomi ólomüveg ablak 
beépítése érdekében 

 

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:   Baltási Nándor, plébános 
 

Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság      2019.05.28. 
pénzügyi bizottság          2019.05.28. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság      2019.05.28. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2019.05.28. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: A római katolikus templomban 3 ólomüveg ablak 
beépítését tervezik, egynek az ára 10 M Ft. Egy ablak árát a hívek összeadták, most 
egy következő ablakhoz az önkormányzat támogatását kérik. A támogatásra 
fedezetet az Általános tartalék nyújthat. 
 

60. 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      2019.05.28. 
pénzügyi bizottság          2019.05.28. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság      2019.05.28. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2019.05.28. 
 

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.  
 

61. Javaslat a 4. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására dr. Petrus Izabella 
orvossal feladatellátási előszerződés, feladatellátási szerződés megkötésére és 
támogatás iránti kérelem elbírálására 
 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke  
  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

a pénzügyi bizottság elnöke  
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   a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Előkészítő:  Dr. László Borbála osztályvezető 

  Dr. Schleicher Judit jogi és egészségügyi ügyintéző 
Meghívott:  Dr. Petrus Izabella orvos 

Dózsáné dr. Sasvári Ildikó FMKH DJH Népegészségügyi Osztály 
osztályvezető 

  

Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság   2019.05.28. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2019.05.28. 
pénzügyi bizottság   2019.05.28. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság   2019.05.28. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A dunaújvárosi 4. számú felnőtt háziorvosi 
körzetet Dunaújváros MJV Önkormányzata látja el jelenleg helyettesítéssel. Dr. 
Petrus Izabella orvos az üres praxis betöltésére jelentkezett, munkája 
megkezdéséhez támogatást igényel Önkormányzatunktól. Az előterjesztés dr. Petrus 
Izabella orvossal feladatellátási előszerződés és feladatellátási szerződés 
megkötésére, valamint a támogatási kérelem elbírálására irányul. 
 

62. Javaslat a 9. számú felnőtt háziorvosi körzetet ellátó Ezoterika 3x7 Egészségért 
Szolgáltató Betéti Társasággal fennálló feladatellátási szerződés 
megszüntetésére  
 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

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

  Dr. Schleicher Judit jogi és egészségügyi ügyintéző 
Meghívott:  Dr. Bekő Irén háziorvos 

Dózsáné dr. Sasvári Ildikó népegészségügyi osztályvezető 
FMKH DJH  

  

Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság   2019.05.28. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2019.05.28. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  A 9. számú felnőtt háziorvosi körzet orvosa dr. 
Bekő Irén – az Ezoterika 3x7 Egészségért Szolgáltató Betéti Társaság 
képviseletében – a Dunaújváros MJV Önkormányzatával fennálló feladatellátási 
szerződését 2019. március 1. napjától 6 havi felmondási határidővel felmondta. A 
Közgyűlésnek döntenie kell az Ezoterika 3x7 Egészségért Szolgáltató Betéti 
Társasággal kötött feladatellátási szerződés 2019. augusztus 31. napjával történő 
megszüntetéséről. 
 

63. Javaslat a 9. számú felnőtt háziorvosi körzet folyamatos ellátása érdekében 
megbízási szerződések megkötésére 
 
Előadó:  a humán szolgáltatási osztályvezető 
Előkészítő:  Dr. László Borbála osztályvezető 

  Dr. Schleicher Judit jogi és egészségügyi ügyintéző 
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Meghívott:  Dr. Glashütter Csaba orvos 

  Dr. Kőbányai János orvos 

  Dr. Perghe Sándor orvos 

  Dorogi Gyöngyi körzeti ápoló 

Dózsáné dr. Sasvári Ildikó népegészségügyi osztályvezető 
FMKH DJH  

  

Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság   2019.05.28. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2019.05.28. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A 9. sz. felnőtt háziorvosi körzet ellátására dr. 
Bekő Irénnel kötött feladatellátási szerződést a doktornő 2019. augusztus 31-vel 
felmondta. A körzet folyamatos ellátásának biztosítása Önkormányzatunk 
kötelezettsége. Az előterjesztés a helyettesítést vállaló háziorvosokkal és ápolóval 
kötendő megbízási szerződésekre irányul. 
 
Dunaújváros, 2019. május 24. 
 
 
               Tóth Kálmán s.k. 
                                                                                             a bizottság elnöke 


