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M E G H Í V Ó 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottsága 

2019. szeptember 3-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 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          2019.09.03. 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság      2019.09.03. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2019.09.03. 
 
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 
 

2. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. I-VI. havi 
pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására  
 
Előadó:  Cserna Gábor polgármester 
Előkészítő: Salamonné Pintér Mónika költségvetési és pénzügyi 

osztályvezető  
Börcs-Bajnok Csilla számviteli vezető ügyintéző 

Meghívott: 
 
Véleményező bizottságok: 
Pénzügyi bizottság          2019.09.03. 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság      2019.09.03. 
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Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2019.09.03. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 
2019. évi költségvetésének I-VI. havi pénzügyi teljesítéséről szóló tájékoztató, 
szöveges indoklással és számszaki melléklettel. 
 

3. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 
szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról 
szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete alapján az időskorúak 
támogatása időpontjának meghatározására 

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

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
a pénzügyi bizottság elnöke  

Előkészítő:  Dr. Deák Mária osztályvezető 

Meghívott:  - 
 

Véleményező bizottságok:   
a szociális,  egészségügyi és lakásügyi bizottság     2019.09.03. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2019.09.03. 
agazdasági és területfejlesztési bizottság     2019.09.03. 
a pénzügyi bizottság        2019.09.03. 
 
 A napirendi pont rövid tartalma: A szociális rendelet az időskorúak támogatása 
esetében tartalmazza azt, hogy az önkormányzat egy évben 1-3 alkalommal nyújt 
támogatást. A támogatás nyújtásának konkrét időpontjáról a közgyűlésnek külön 
döntést kell hoznia. 
 

4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi 
közbeszerzési tervének 5. 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   2019.09.03. 
az önkormányzat bírálóbizottsága   2019.09.03. 
 
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.  
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5. Javaslat „Új fogászati kezelőegységek beszerzése” tárgyú közbeszerzési 
eljárás  eredményének megállapítására 
 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

a pénzügyi bizottság elnöke    
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
a 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:  - 
 
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság      2019.09.03. 
Pénzügyi Bizottság          2019.09.03. 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság      2019.09.03 
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság    2019.09.03. 
Az Önkormányzat Bírálóbizottsága       2019.09.03. 
 
 A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése által 
az „Új fogászati kezelőegységek beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapítása szükséges. 
 

6. Javaslat „Dunaújváros - háziorvosi és gyermekorvosi ügyeleti feladatok 
ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás és közbeszerzési 
dokumentumok 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 
  Somfainé Petőfalvi Anita közbeszerzési referens 
  Rontó Mónika közbeszerzési referens 
Meghívott:  - 
 
 
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság      2019.09.03. 
Pénzügyi Bizottság          2019.09.03. 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság      2019.09.03. 
Szociális egészségügyi és lakásügyi bizottság      2019.09.03. 
Az Önkormányzat Bírálóbizottsága       2019.09.03. 
 
 A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Önkormányzata által a Dunaújváros 
Megyei Jogú Város közigazgatási területén élő lakosainak háziorvosi és 
gyermekorvosi ügyelet, valamint a településen a felnőtt és gyermek ambuláns, orvosi 
ügyelet teljes körű ellátásáról szóló feladat-ellátási szerződés 2020. január 31.-én 
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lejár. Jelen előterjesztés a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és 
közbeszerzési dokumentumainak véleményezésére, közbeszerzési eljárás 
megindítására irányul. 
 

7. Javaslat „Dunaújváros közterületein rágcsálók, valamint fürkészdarázs elleni 
védekezési munkák ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás 
és közbeszerzési dokumentumok 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 
  Somfainé Petőfalvi Anita közbeszerzési referens 
  Rontó Mónika közbeszerzési referens 
Meghívott:  - 
 
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság      2019.09.03. 
Pénzügyi Bizottság          2019.09.03. 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság      2019.09.03. 
Városüzemeltetési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság   2019.09.03. 
Az Önkormányzat Bírálóbizottsága       2019.09.03. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
által a Dunaújváros közterületein rágcsálók, valamint fürkészdarázs elleni védekezési 
munkák ellátásáról szóló szerződés 2020. február 29-én lejár. Jelen előterjesztés a 
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és közbeszerzési dokumentumainak 
véleményezésére, közbeszerzési eljárás megindítására irányul. 
 

8. Javaslat „Vállalkozási keretszerződés Dunaújváros közigazgatási területén 
található parkokban, erdős-fás területeken, az övárkokban és a helyközi 
buszjáratok megállóiban szemétszedés, takarítás folyamatos elvégzésére” 
tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás és közbeszerzési 
dokumentumok 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 
  Somfainé Petőfalvi Anita közbeszerzési referens 
  Rontó Mónika közbeszerzési referens 
Meghívott:  - 
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Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság      2019.09.03. 
Pénzügyi Bizottság          2019.09.03. 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság      2019.09.03. 
Városüzemeltetési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság   2019.09.03. 
Az Önkormányzat Bírálóbizottsága       2019.09.03. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási 
területén belül a buszmegállók, parkok, erdős területek és övárkok takarításának 
folyamatos biztosítására közbeszerzési eljárás lefolytatását követően van lehetőség 
szerződést kötni. Jelen előterjesztés a közbeszerzési eljárás ajánlattételi 
felhívásának és közbeszerzési dokumentumainak véleményezésére, közbeszerzési 
eljárás megindítására irányul. 
 

9. Javaslat „Dunaújváros közvilágítási berendezéseinek villamos energia 
ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás és közbeszerzési 
dokumentumok 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 
  Somfainé Petőfalvi Anita közbeszerzési referens 
  Rontó Mónika közbeszerzési referens 
Meghívott:  - 
 
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság      2019.09.03. 
Pénzügyi Bizottság          2019.09.03. 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság      2019.09.03. 
Városüzemeltetési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság   2019.09.03. 
Az Önkormányzat Bírálóbizottsága       2019.09.03. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
üzemeltetésében lévő Dunaújváros közvilágítási hálózat energia ellátásáról szóló 
szerződés 2020. január 31-én lejár. Jelen előterjesztés a közbeszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívásának és közbeszerzési dokumentumainak véleményezésére, 
közbeszerzési eljárás megindítására irányul. 
 

10. Javaslat „Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése” tárgyban közbeszerzési 
eljárás ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok elfogadására, az 
eljárás megindítására  
 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

a pénzügyi bizottság elnöke    
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
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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      2019.09.03. 
Pénzügyi Bizottság          2019.09.03. 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság      2019.09.03. 
Városüzemeltetési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság   2019.09.03. 
Az Önkormányzat Bírálóbizottsága       2019.09.03. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási 
területén belül a közrend javítása, a bűnmegelőzés hatékonyságának növelése 
érdekében a térfelügyeleti kamerarendszer bővítése indokolttá vált, mely értékelt 
tekintve közbeszerzési eljárás lefolytatását igényli. Jelen előterjesztés a 
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és közbeszerzési dokumentumainak 
véleményezésére, közbeszerzési eljárás megindítására irányul. 
 

11. Javaslat „Dunaújvárosi köztemető üzemeltetése kegyeleti közszolgáltatási 
szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás és 
közbeszerzési dokumentumok 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 
  Somfainé Petőfalvi Anita közbeszerzési referens 
  Rontó Mónika közbeszerzési referens 
Meghívott:  - 
 
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság      2019.09.03. 
Pénzügyi Bizottság          2019.09.03. 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság      2019.09.03. 
Városüzemeltetési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság   2019.09.03. 
Az Önkormányzat Bírálóbizottsága       2019.09.03. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város tulajdonában 
lévő köztemető üzemeltetésére közbeszerzési eljárás lefolytatását követően van 
lehetőség szerződést kötni. Jelen előterjesztés a közbeszerzési eljárás ajánlattételi 
felhívásának és közbeszerzési dokumentumainak véleményezésére, közbeszerzési 
eljárás megindítására irányul. 
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12. Javaslat Fejér megye területrendezési terve egyeztetési anyagának 
véleményezésére 
 
Előadó:       a Gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
  az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:   Szabó Imre – osztályvezető 
                       Kárgli Rita - településrendezési vezető ügyintéző 
Meghívott:   
 
Véleményező bizottságok: 
a Gazdasági és területfejlesztési bizottság      2019.09.03. 
az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2019.09.03. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Fejér Megyei Önkormányzat elkészíttette a 
Fejér megyei területrendezési terv felülvizsgálatának egyeztetési anyagát. A 
218/2009. (X.6.) Korm. rendelet szerint a megyei jogú városok is jogosultak az OTrT 
véleményezésére. 
 

13. Javaslat a Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia megvalósítása keretén belül, a 
BMSK Zrt.-vel a közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység végzésére 
megkötött megbízási szerződés 2. számú módosítására 

 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

Előkészítő:  Szabó Imre osztályvezető 
  Hévízi Andrea településrendezési ügyintéző  
Meghívott:  Sági Péter, DVN Zrt. 
 
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság      2019.09.03.  
Pénzügyi Bizottság          2019.09.03.  
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság      2019.09.03  
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia 
megvalósítása keretén belül, a BMSK Zrt.-vel a közbeszerzési szaktanácsadói 
tevékenység végzésére megkötött megbízási szerződés 2.számú módosítása 
szükséges, a közbeszerzési díjak közvetlen kifizetése végett. 
 

14. Javaslat az „MVP- Fabó Éva uszoda fejlesztése”, a „TOP-6.6.1- Egészségügyi 
alapellátás infrastrukturális fejlesztése” és az „MVP-Vidámpark, illetve a 
vidámparki terület fejlesztése” projektekre 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 
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Meghívott:   - 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság          2019.09.03. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság      2019.09.03. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2019.09.03. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Előirányzat átcsoportosításra van szükség az 
„MVP- Fabó Éva uszoda”, a „TOP-6.6.1- Egészségügyi alapellátás infrastrukturális 
fejlesztése” és az „MVP-Vidámpark, illetve a vidámparki terület fejlesztése” 
fejlesztése projekt költségvetési sorait tekintve. 
 

15. Javaslat a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú „Nyugati gazdasági 
terület közlekedésfejlesztése Dunaújvárosban”projekt kivitelezési feladataival 
kapcsolatos döntések meghozatalára 
 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

a városüzemeltetési, környezetvédelmi és  
turisztikai bizottság elnöke 

Előkészítő:  Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály 
vezetője 

  Sipos Réka ügyintéző 
Meghívott:  
  
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság   2019.09.03. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság   2019.09.03. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2019.09.03. 
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság   2019.09.03. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00001 
azonosítószámú „Nyugati gazdasági terület közlekedésfejlesztése Dunaújvárosban” 
projekt kivitelezési feladataival kapcsolatos döntések meghozatalára irányul.  
 

16. Javaslat az MVP “Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése”projekt keretén belül 
megvalósuló “Szalki-sziget vonzerejének növelése” alprojekt kivitelezési 
feladataival kapcsolatos döntések meghozatalára 
 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

Előkészítő:  Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály 
vezetője 

  Sipos Réka ügyintéző 
Meghívott:  
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Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság   2019.09.03. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság   2019.09.03. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2019.09.03. 
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság   2019.09.03. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés az MVP “Szalki-sziget rekreációs 
célú fejlesztése”projekt keretén belül megvalósuló “Szalki-sziget vonzerejének 
növelése” alprojekt kivitelezési feladataival kapcsolatos döntések meghozatalára 
irányul.  
 

17. Javaslat a TOP-6.1.5 és TOP-6.4.1 projektek megvalósításához szükséges 
közúti biztonsági audit beszerzésére vonatkozó szerződéstervezet 
elfogadására  
 

( Az előterjesztést a bizottsági ülés elején kapják meg a tagok!)                 
 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

Előkészítő:  Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály 
vezetője 

  Sipos Réka ügyintéző 
Meghívott:  
  
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság   2019.09.03. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság   2019.09.03. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2019.09.03. 
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság   2019.09.03. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00001 
„Nyugati gazdasági terület közlekedésfejlesztése Dunaújvárosban”, a TOP-6.1.5-16-
DU1-2018-00002 „Nagyvenyim felé vezető 62819. jelű út felújítása”, valamint a TOP-
6.4.1-16-DU1-2018-00002 “Kandó Kálmán tér közlekedésbiztonsági fejlesztése 
Dunaújvárosban” és a TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00001 „Kerékpárút hálózat 
fejlesztése Dunaújvárosban” projektekre vonatkozó  közúti biztonsági audit 
beszerzésével kapcsolatos döntések meghozatalára irányul. 
 

18. Javaslat az MVP keretében megvalósuló “Szalki-sziget rekreációs célú 
fejlesztése” projekt “Dunaújvárosi kikötő, úszómű” projektrész engedélyes és 
kiviteli terveinek elkészítésére kötött vállalkozási szerződés 4.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 
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Véleményező bizottságok: 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság      2019.09.03. 
 
 A napirendi pont rövid tartalma: A Modern Városok Program keretén belül 
megvalósuló “Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése” “Dunaújvárosi kikötő, 
úszómű” projektrész engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére irányuló 
vállalkozási szerződés módosítása szükséges. A szerződésmódosítás csak a 
befejezési határidőt érinti, pénzügyi vonatkozása nincs. 
 

19. Javaslat a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú Látogatóközpont 
kialakítása a Mondbach kúriában és a Baracsi úti Arborétum fejlesztése, 
továbbá a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00002 azonosítószámú Intercisa Múzeum 
fejlesztése című pályázat Kiállítás tematikájának kidolgozása feladat átadására 
 
Előadó:  Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi 

osztályvezető  
Előkészítő:  Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi 

osztályvezető 
  Fetth Dóra Timea pályázati koordinációs vezető ügyintéző 
Meghívott:  Drucza Attila József ügyvezető 

Problémakutató Nonprofit Kft., 1165 Budapest, Futórózsa utca 
70. II/4. 

  
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság   2019.09.03. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság   2019.09.03. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2019.09.03. 
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság   2019.09.03. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata által elnyert TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú 
Látogatóközpont kialakítása a Mondbach kúriában és a Baracsi úti Arborétum 
fejlesztése, továbbá a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00002 azonosítószámú Intercisa 
Múzeum fejlesztése című pályázat megvalósításához szükséges a Kiállítás 
tematikájának kidolgozása az adott projektre vonatkoztatva.  
 

20. Javaslat a TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú Helyi identitás és 
kohézió erősítése Dunaújvárosban című pályázat keretében a bűnmegelőzéssel 
és közbiztonsággal összefüggő feladatok átadására 
 
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   2019.09.03. 
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gazdasági és területfejlesztési bizottság   2019.09.03. 
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság   2019.09.03. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2019.09.03. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A kiírt határidőre beérkezett ajánlatok alapján 
javaslat a legkedvezőbb ajánlatot adó gazdasági szereplő kiválasztására 
bűnmegelőzéssel és közbiztonsággal összefüggő feladat megvalósítására a Helyi 
identitás és kohézió erősítése Dunaújvárosban című projektben vállalt 
tevékenységként.  
 

21. Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel kötendő, a rekultivált, nem 
veszélyes hulladéklerakó kaszálásának II. 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             2019.09.03.  
 
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 II. ütemének elvégzésére a DVG Zrt. megküldte az 
árajánlatot és a szolgáltatási szerződés tervezetét, melyet aláírás előtt az illetékes 
bizottsággal 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. 
 

22. Javaslat EMAS Környezetvédelmi Nyilatkozat kiadvány nyomdai elkészítéséről 
szóló polgármesteri határozat-tervezet és szerződés-tervezet véleményezésére 
 
Előadó:  a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 

elnöke 
  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
  a pénzügyi bizottság elnöke 
  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi 

osztályvezető 
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Petrovickijné Dr. Angerer Ildikó környezetvédelmi vezető 
ügyintéző 

Meghívott:  - 
 
Véleményező bizottságok: 
Városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság  2019.09.03. 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság     2019 09.03. 
Pénzügyi  bizottság         2019.09.03.  
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság             2019.09.03. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Polgármesterének 497/2019. (VI. 13.) PM. határozata alapján 2019. június 19-én 
ismét sikeresen hitelesíttettük a hivatal EMAS Környezetvédelmi Vezetési és 
Hitelesítési Rendszerét és Környezetvédelmi Nyilatkozatát, melyet a 1221/2009. EC. 
rendelet értelmében kiadványként szükséges nyilvánosságra hozni. A kiadvány 
nyomdai munkáira 3 árajánlatot kértünk be, melyre a megadott határidőig egy 
árajánlat érkezett be a TEXT Nyomdaipari Kft.-től. A kiadványkészítés 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. A polgármesteri határozat tervezetet 
és a szerződés tervezetét mellékeltük. 
 

23. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város a Lebuki patak külterületi, zártkerti 
szakaszán a 044-048 Hrsz. terület helyreállítási munkálataira 

 

Előadó:   a pénzügyi bizottság elnöke 

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 
elnöke 

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő:   Markóth Béla osztályvezető 

Somfai Tamás ügyintéző 

Meghívott:   Megulesz Gabriella Dunaújvárosi Vízi Társulat 
 

Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság          2019.09.03. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság      2019.09.03. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság   2019.09.03. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2019.09.03. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV a Lebuki patak külterületi, 
zártkerti szakaszán, a 044-048 Hrsz. területén, az áteresz fölötti szelvényben a 
csapadékvíz a földet a vízfolyásba mosta. A helyszínen található egy az E-on 
Gázhálózati Zrt. tulajdonában lévő gázvezeték is amit a kimosódás veszélyeztet. A 
Vizitársulat a terepet gépi munkával helyreállította, azonban az elmúlt időszak heves 
esőzéseinek hatására, újra megjelentek a talajerózió nyomai. Fontos az út és a 
rézsűfelület stabilizálása illetve a gázvezeték bevédése. Ezen előterjesztése a fent 
nevezett munkálatok kivitelezésére irányul. 
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24. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Páskom utcai vízelvezető árok 
helyreállítási munkálataira 

 

Előadó:   a pénzügyi bizottság elnöke 

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 
elnöke 

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő:   Markóth Béla osztályvezető 

Somfai Tamás ügyintéző 

Meghívott:   Megulesz Gabriella Dunaújvárosi Vízi Társulat 
 

Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság          2019.09.03. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság      2019.09.03. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság   2019.09.03. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2019.09.03. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV. Páskom utcai vízelvezető árok 
burkolata megrongálódott. Helyreállítás hiányában az árok melletti ingatlanok 
állapota veszélyeztetetté válhat, továbbá a burkolt út alatt bemosódás, majd 
roskadás keletkezhet. Ezen előterjesztése a fent nevezett munkálatok kivitelezésére 
irányul. 
 

25. Javaslat Dunaújváros, Építők útja 325/2 hrsz.-ú ingatlan (uszoda büfé) 
vízellátás kivitelezési munkáira 

 

Előadó:   a pénzügyi bizottság elnöke 

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 
elnöke 

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő:   Markóth Béla osztályvezető 

Somfai Tamás ügyintéző 

Meghívott:   Mádai Balázs DVG. Zrt.(email: dvgzrt@dvgzrt.hu) 
 

Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság          2019.09.03 

gazdasági és területfejlesztési bizottság      2019.09.03 

városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság   2019.09.03 

ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2019.09.03 

 

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV területén az Építők útja 325/2 
Hrsz.-ú ingatlan (uszoda büfé) vízellátása az uszoda felújítási munkálatai miatt 
megszűnt. Mivel a(z) 325/2 Hrsz.-ú ingatlan vízellátása önkormányzati kötelesség, 
ezért szükséges az ingatlan vízellátásának kiépítése és a vízórák telepítése. A jelen 
előterjesztés ezen kivitelezési munkálatokra irányul. 
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26. Javaslat a Gábor Áron utcában új parkolóhelyek kivitelezésére kötött 
vállalkozási szerződés módosítására 

 

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, turisztikai és környezetvédelmi bizottság   2019.09.03 

pénzügyi bizottság          2019.09.03 

gazdasági és területfejlesztési bizottság      2019.09.03 

ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2019.09.03 

 

A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a Gábor Áron utcában új 
parkolóhelyek kivitelezésére kötött vállalkozási szerződés módosítására tesz 
javaslatot, a Vállalkozó kérése alapján. A szerződés módosítása a kivitelezés közben 
felmerült pótmunkák elvégzése érdekében vált szükségessé. 
 

27. Javaslat intézmények fejlesztési, felújítási munkáira 
 
Előadó:   a pénzügyi bizottság elnöke 

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

Előkészítő:   Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető  
Mózes Tibor ügyintéző 

Meghívott:   Mádai Balázs -elnök vezérigazgató DVG Zrt. 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság          2019.09.03. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság      2019.09.03. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság   2019.09.03. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2019.09.03. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Jelen előterjesztés a Fabó Éva Sportuszodában 
gőzgenerátor-, a Rendőrkapitányság szerverteremben klímaberendezés telepítésére, 
Gyepmesteri telep radiátor cserékre, a Bartók KMH, a Pentelei iskola, valamint a 
Dunaújvárosi Óvoda javítási, felújítási munkáira tesz javaslatot a DVG Zrt. által 
megküldött költségvetések alapján. 
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28. Javaslat a Vörösmarty Mihály és a Deák-Eötvös utcai játszótér fejlesztésére 
 
Előadó:  Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály 

osztályvezető 
Előkészítő:   Tóth Andrea ügyintéző 
Meghívott:   Mádai Balázs DVG Zrt. elnök-vezérigazgató 
 
Véleményező bizottságok: 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság       2019.09.03. 
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság   2019.09.03. 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság      2019.09.03. 
Pénzügyi Bizottság          2019.09.03. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros területén több olyan kevés eszközzel 
rendelkező játszótér található, melyek területi adottsága és a kihasználtsága 
indokolttá teszi további játékeszközök telepítését. A DVG Zrt.-től árajánlatot kértünk 
két forgalmas játszótér, a Vörösmarty Mihály utcai, valamint a Deák-Eötvös utcai 
játszótér fejlesztésére. 
 

29. Javaslat a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság területén új óvárosi körzeti 
megbízott kinevezésének véleményezésére  
 
Előadó:  a Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának 

elnöke 
Előkészítő:  Dr. László Borbála osztályvezető 
  Hum László ügyintéző 
Meghívott:  Suszter Tamás rendőr alezredes, kapitányságvezető 
 
Véleményező bizottságok: 
Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága   2019.09.03. 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság   2019.09.03. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vezetője 
levélben kereste meg Önkormányzatunkat, és a vonatkozó ORFK utasítás szerint 
kérte a Közgyűlés véleményét az óvárosi terület új körzeti megbízottjának 
kinevezéséhez. 
 

30. Javaslat a hajléktalan ellátórendszer működtetésére vonatkozó állásfoglalásról 
szóló 439/2017. (VI.15.) határozat módosítására 

 

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

kuratóriumának elnöke 
 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság  2019.09.03. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2019.09.03. 
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A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Közgyűlése 439/2017. (VI.15.) 
határozatával döntött arról, hogy a dunaújvárosi hajléktalan ellátást 2018. január 1. 
napjától a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány működteti, az önkormányzat 
tulajdonában lévő Kandó K. tér 4. szám alatti Hajléktalan Ellátó Centrumban 
férőhelybővítéssel. Az elhúzódó kapcsolódó eljárások miatt (telekalakítás, építési 
engedély véglegessé válása, kivitelezési tervek elkészülésének határideje) a 
férőhelybővítés építkezési kivitelezése legkorábban 2020 tavaszára tehető, a bővítés 
befejezési határideje legkésőbb 2020. 12. 31. napjára módosulna. 
 

31. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 8. számú felnőtt 
háziorvosi körzet ellátására jelentkezett dr. Surányi Hilda támogatás iránti 
kérelme elbírálásáról szóló 404/2019. (VI.20.) határozat kiegészítésére 

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

   a pénzügyi bizottság elnöke  

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

  Dr. Schleicher Judit jogi és egészségügyi ügyintéző 
Meghívott:  Dr. Surányi Hilda orvos 

                       
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság   2019.09.03.  
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2019.09.03. 
pénzügyi bizottság   2019.09.03. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság   2019.09.03. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Közgyűlésének 404/2019. 
(VI.20.) határozata dr. Surányi Hilda támogatás iránti kérelmének elbírálásáról szól. 
Dr. Surányi Hilda a dunaújvárosi 8. számú felnőtt háziorvosi körzet betöltésére 
jelentkezett 2019. november 1-től, havi 100 000,-Ft lakhatási támogatást igényelt. Az 
első hat havi, összesen 600 000,-Ft összegű támogatást egy összegben kérné, a 
költözés és kaució költségeinek biztosítására. 
 

32. Javaslat a Siklói út elnevezés földhivatali bejegyzésének elrendelésére 
 

Előadó:   a polgármester  
Előkészítő:   Dr. László Borbála osztályvezető 

Bokor Zsuzsanna, kulturális ügyintéző 

Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi igazgatási és jogi bizottság       2019.09.03. 
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság   2019.09.03. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: A 377-es számú önkormányzati tulajdonú út a 
kataszteri nyilvántartásban (és a közhasználatban) Siklói út néven szerepel, azonban 
a tulajdoni lap tanúsága szerint ez a név nem került bejegyzésre. Az utcanév 
munkacsoport javasolja az utcanév megtartását, és bejegyeztetését a földhivatali 
nyilvántartásba. 
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33. Javaslat az Euroshow Kft. részére a X. Dunaújvárosi Nagy Sportágválasztó 
rendezvényre nyújtott támogatás átütemezésére, a támogatási szerződés 
módosítására  
 

Előadó:   az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

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

Bokor Zsuzsanna, kulturális ügyintéző 

Meghívott:   Pető Zsolt – ügyvezető igazgató – Euroshow Kft. 
 

Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság      2019.09.03. 
ügyrendi igazgatási és jogi bizottság       2019.09.03. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: A 209/2019. (III. 18.) PM határozat alapján 
Polgármester Úr az Euroshow Kft. részére 500.000,- Ft önkormányzati támogatást 
ítélt meg a X. Dunaújvárosi Nagy Sportágválasztó megrendezésére. A Kft. még nem 
írta alá a szerződést, mert a tervezett helyszín felújítása elhúzódik. A szeptember 6-
ára tervezett rendezvényt 2020-ban szeretnék megtartani. A szerződésben a 
rendezvény időpontját, az elszámolási határidőket kell módosítani. 
 

34. Javaslat a Magyar Kultúra Napján tartandó ünnepi műsorra és annak 
költségeire  

 

Előadó:   az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

a pénzügyi bizottság elnöke 

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő:   Dr. László Borbála osztályvezető 

Bokor Zsuzsanna, kulturális ügyintéző 

Meghívott:   - 
 

Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság      2019.09.03. 
pénzügyi bizottság          2019.09.03. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság      2019.09.03. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2019.09.03. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: 2020. január 22-én a Magyar Kultúra Napján 
tartandó ünnepi koncerten polgármester úr vagy alpolgármester úr átadja a Pro 
Cultura Intercisae díjat. 
Fellépőként a Szent Efrém Férfikar meghívását javasoljuk. A műsor költsége bruttó 
500.000 Ft + áfa. A kiadásokra a költségvetési rendelet 5. melléklet „Kulturális, 
oktatási és ifjúsági feladatok” rovat dologi kiadások sora nyújthat fedezetet. 
 

35. Javaslat Tóth Kálmán képviselő indítványának megtárgyalására (Újmajori dűlő 
ivóvíz kiépítési és kiviteli terv) 
 
Előadó: Tóth Kálmán képviselő 
Előkészítő: Dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető 
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Meghívott: Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság:   2019.09.03. 
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság:   2019.09.03. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság   2019.09.03. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: Tóth Kálmán képviselő úr képviselői indítványt 
nyújtott be annak érdekében, hogy az önkormányzat az Újmajori dűlőben ivóvíz 
kiépítési és kiviteli terv elkészítésére kérjen árajánlatot. 
 

36. Javaslat bírósági ülnök soron kívüli megválasztására 
 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető 
Meghívott:  
 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                                          2019.09.03. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: Magyarország köztársasági elnöke soron kívüli 
bírósági ülnökválasztást tűzött ki. A választás véghatárideje 2019. szeptember 30. 
napja, a Székesfehérvári Törvényszékre 1 fő fiatalkorúak büntető ügyében eljáró 
ülnök megválasztása a közgyűlés feladata. 
 

37. Javaslat kártérítési igény elbírálására (Bálint Anita) 
 

Előadó:   jogi és közgyűlési osztályvezető 

Előkészítő:   dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető 

dr. Horváth Petra ügyintéző 

Meghívott:   Bálint Anita károsult 
 

Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2019.09.03. 
pénzügyi bizottság          2019.09.03. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: 2019. május 03-án a Dunaújváros, Október 23. tér 
10. szám előtt parkolt gépjárműre egy nagyméretű faág ráesett, melynek 
következtében az autó több helyen megsérült. A károsult vagyoni kártérítési igénnyel 
lépett fel DMJV Önkormányzatával szemben.  
 

38. Javaslat kártérítési igény elbírálására (Kovács Viktor) 
 

Előadó:   jogi és közgyűlési osztályvezető 

Előkészítő:   dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető 

dr. Horváth Petra ügyintéző 

Meghívott:   Kovács Viktor károsult 
 

Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2019.09.03. 
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pénzügyi bizottság          2019.09.03. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: 2019. június 01-én a Dunaújváros, Bercsényi utca 
3. szám előtt a károsult kátyúba hajtott. Az autó több helyen megsérült. A károsult 
vagyoni kártérítési igénnyel lépett fel DMJV Önkormányzatával szemben.  
 

39. Javaslat kártérítési igény elbírálására (Tüsi és Tsa Kft.) 
 

Előadó:   jogi és közgyűlési osztályvezető 

Előkészítő:   dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető 

dr. Horváth Petra ügyintéző 

Meghívott:   Tüske Ferenc Márton (Tüsi és Tsa Kft. ügyvezető) károsult 
 

Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2019.09.03. 
pénzügyi bizottság          2019.09.03. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: 2019. május 29-én a Dunaújváros, Aranyvölgyi u.- 
Petőfi u. kereszteződés után egy nagy kátyúból felverődött egy ököl nagyságú aszfalt 
darab, melynek következtében a károsult gépjárműve több helyen megsérült. A 
károsult vagyoni kártérítési igénnyel lépett fel DMJV Önkormányzatával szemben.  

40. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 324/2019. (V.30.) 
határozata módosítására - DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia 
Nonprofit Kft. gazdálkodásának vizsgálata 

 

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   2019.09.03. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság   2019.09.03. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2019.09.03. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A DKKA Nkft. megküldte a tulajdonos, 
Dunaújváros MJV Közgyűlése a 324/2019. (V.30.) határozatával döntött arról, hogy 
az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság korábbi éveinek 
gazdálkodását felülvizsgáltatja. A határidő a határozat szerint 2019. szeptember 30, 
melyet kérnek módosítani 2019. október 21-re. 
 

41. Javaslat az önkormányzati tulajdonban álló, dunaújvárosi 132/3/I/17 helyrajzi 
számú, természetben 2400 Dunaújváros, Dózsa György út 5. pinceszint 
„felülvizsgálat alatt” található, 41 m² területű, „pincehelyiség” megnevezésű 
ingatlan hasznosítására 
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Előadó:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Előkészítő:  Dr. Horinka Hajnalka ügyintéző 
Meghívott:  - 
 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság   2019.09.03. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2019.09.03. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Szűcs István ügyvezető a TURMIX 2000 
Kereskedelmi és Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság képviseletében eljárva 
kérelmet nyújtott be az önkormányzati tulajdonban álló, Dunaújváros belterület 
132/3/I/17 helyrajzi szám alatt felvett  – természetben 2400 Dunaújváros, Dózsa 
György út 5. pinceszint „felülvizsgálat alatt” található – 41 m² területű, „pincehelyiség” 
megnevezésű ingatlan bérlésére vonatkozóan 1 év határozott időtartamra.  
 
 

Dunaújváros, 2019. augusztus 30. 
 
 
               Tóth Kálmán s.k. 
                                                                                             a bizottság elnöke 
 
 
 


