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Nyílt napirendek: 
 
 
1. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 2019. évi cafetériajutta-
tási keretének elfogadására 
 
Előadó: Dr. Sürü Renáta jegyző 
Előkészítő: Szabó Ádám osztályvezető 
Meghívott: 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 02. 12. 
pénzügyi bizottság 2019. 02. 12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 02. 12. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény vonatkozó szabályai alapján 
a polgármester tekintetében rendelkezni kell a cafetériajuttatás mértékéről, a juttatás igény-
bevételének részletes szabályairól, elszámolásának rendjéről és az esetleges visszatérítés-
ről. Előbbiek alapján ezúton kérem a Tisztelt Közgyűlést Dunaújváros MJV Polgármestere 
2019. évi cafetériajuttatás keretének elfogadására. 
 
 
2. Javaslat a téli rezsicsökkentés dunaújvárosi végrehajtása érdekében a tűzifa és 
szén fűtőanyagot biztosító vállalkozás kiválasztására 
 
Előadó: Dr. Molnár Attila - aljegyző 
Előkészítő: Dr. Molnár Attila - aljegyző 
Meghívott: 
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 02. 12. 
Pénzügyi bizottság 2019. 02. 12. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 02. 12. 
 



A napirendi pont rövid tartalma: 
1364/2018. (VII.27.) számú Korm. határozatban megfogalmazottak, továbbá az ehhez a 
Magyar Államkincstár által kibocsátott „Eljárásrend” alapján önkormányzatunknak döntést 
kell hoznia, azaz kiválasztani azon vállalkozást, amely az igényelt fűtőanyagokat az érintett 
háztartások részére biztosítja. 
 
 
3. Javaslat A Közszolgálat Üdültetéséért Közalapítvány megszüntetésére 
 
Előadó: az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság elnöke 
Előkészítő: Szabó Ádám osztályvezető 
 Szabó Márta ügyintéző 
Meghívott: 
Véleményező bizottságok: 
Pénzügyi Bizottság 2019. 02. 12. 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2019. 02. 12. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
A Közszolgálat Üdültetéséért Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) kuratóriumi el-
nöke 2017. január 19. napján elhunyt. A Közalapítvány ezt megelőzően 2016. április 8-án 
ülésezett utoljára, azóta érdemben tevékenységet nem folytatott. A Közalapítvány üdülőjét 
a Pedagógus Szakszervezet 2018-ban már nem tudta működtetni. A rendelkezésre álló 
adatok alapján a Közalapítvány működése lehetetlenné vált, a 7 fős kuratóriumból további 
5 fő is lemondott. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcso-
lódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (4) bekezdése alapján lehe-
tőség van a Közalapítvány alapító általi megszüntetésére. 
 
 
4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési 
tervének elfogadására 
 
Előadó: Cserna Gábor polgármester 
Előkészítő: Salamonné Pintér Mónika 
 Nagy Lászlóné költségvetési vezető ügyintéző 
Meghívott: Bata János könyvvizsgáló 
 Budavári Sándorné KIÉT elnöke 
 Polgármesteri hivatal osztályvezetői 
Véleményező bizottságok: 
Pénzügyi bizottság 2019. 02. 12. 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 02. 12. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 02. 12. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
A 2019. évi költségvetést megalapozó számadatok véglegesítése alapján összeállításra 
került a költségvetési terv, melyet a T. Közgyűlés elé terjesztünk elfogadásra. 
 
 
5. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségveté-
séről és végrehajtásának szabályairól szóló rendeletének megalkotására 
 
Előadó: Cserna Gábor polgármester 
Előkészítő: Salamonné Pintér Mónika osztályvezető 
 Nagy Lászlóné költségvetési vezető ügyintéző 
 



Meghívott: Bata János könyvvizsgáló 
  Budavári Sándorné KIÉT elnök 
 A Polgármesteri hivatal osztályvezetői 
Véleményező bizottságok: 
Pénzügyi bizottság 2019. 02. 12. 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 02. 12. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 02. 12. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
A hatályos jogszabályoknak megfelelően kidolgozott költségvetést megalapozó számadatok 
alapján elkészült a 2019. évi költségvetés rendelet tervezete, melyet elfogadásra a T. 
Közgyűlés elé terjesztünk. 
 
 
 
6. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2018. évi költségve-
téséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet 
módosítására 
 
Előadó: Cserna Gábor polgármester 
Előkészítő: Nagy Lászlóné költségvetési vezető ügyintéző 
Meghívott:  
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2019. 02. 12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 02. 12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 02. 12. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által elfogadott 2018. évi költségvetést 
érintő döntések, valamint a kötött felhasználású állami támogatások felhasználása és saját hatáskörű 
előirányzat változások átvezetése a költségvetési rendeleten 
 
 
 
7. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottságában, 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottságában, illetve Városüzemeltetési, 
Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottságában történő személycserére 
 
Előadó: Cserna Gábor polgármester 
Előkészítő: Dr.Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető 
Meghívott: 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 02. 12. 
pénzügyi bizottság 2019. 02. 12. 
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2019. 02. 12. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
Az előterjesztésben Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a közgyűlés bizottsá-
gaiban történő személyi változásokra tesz javaslatot. 
 
 
 
 
 



8. Javaslat a Világörökségi helyszínek fejlesztése című projekt engedélyezési terve-
inek felülvizsgálata és kiviteli terveinek elkészítése tárgyában ajánlattételi felhívások 
kiírására 
 
Előadó: a Gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 a Pénzügyi bizottság elnöke 
 az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Szabó Imre – osztályvezető 
 Kárgli Rita - településrendezési ügyintéző 
Meghívott:   
Véleményező bizottságok: 
a Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.02.12. 
a Pénzügyi bizottság 2019.02.12. 
az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.02.12. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros MJV Önkormányzata konzorciumi tagként 2018-ban támogatást nyert a 
GINOP-7.1.6-16-2017-00007 Világörökségi helyszínek fejlesztése tárgyú pályázaton. A pro-
jekt megvalósíthatósága érdekében az Önkormányzat elkészíttette a szükséges engedélye-
zési terveket. A meglévő tervek felülvizsgálata után a kiviteli tervek elkészítésére javasoljuk 
az ajánlattételi felhívás kiírását. 
 
 
9. Javaslat a Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum működési költsé-
geinek elfogadására 
 
Előadó: a Gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 a Pénzügyi bizottság elnöke 
Előkészítő: Szabó Imre – osztályvezető 
 Kárgli Rita - településrendezési ügyintéző 
Meghívott: 
Véleményező bizottságok: 
a Gazdasági és területfejlesztési bizottság  2019.02.12. 
a Pénzügyi Bizottság 2019.02.12. 
az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.02.12. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
A Fejér Megyei Önkormányzat, Székesfehérvár MJV Önkormányzata és Dunaújváros MJV 
Önkormányzata 2012-ben együttműködési megállapodást kötött a Fejér Megyei Területfej-
lesztési Konzultációs Fórum működtetéséről. Jelen előterjesztés az 2019. évi működési költ-
ségek biztosításáról szól. 
 
 
10. Javaslat Dunaújváros Integrált Településfejlesztési Stratégiája felülvizsgálata tár-
gyában ajánlattételi felhívások kiírására 
 
Előadó: Szabó Imre osztályvezető 
Előkészítő: Szabó Imre osztályvezető 
 Kárgli Rita településrendezési ügyintéző 
Meghívott: 
Véleményező bizottságok: 
a Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.02.12. 
a Pénzügyi bizottság 2019.02.12. 
az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.02.12. 



A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros MJV Közgyűlése az 578/2018. (XI.15.) határozatával döntött Dunaújváros 
Integrált Településfejlesztési Stratégiájának (továbbiakban ITS) felülvizsgálatáról. Az ITS 
felülvizsgálat elkészítésére javasoljuk az ajánlattételi felhívás kiírását. 
 
 
11. Javaslat Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztés II. ütem kivitelezési 
munkáinak elvégzése tárgyában létrejött Vállalkozási Szerződés 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 
 a bíráló bizottság elnöke 
Előkészítő: Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály vezetője 
 Hévízi Andrea településrendezési ügyintéző 
Meghívott: DVN Zrt., Sági Péter ügyvezető igazgató,menedzsment 
 BMSK Zrt.,Vencli Adrienn, közbeszerzés 
 
Véleményező bizottságok: 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2019.02.12. 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 2019.02.12. 
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 2019.02.12. 
Pénzügyi Bizottság 2019.02.12. 
Bíráló Bizottság 2019.02.12. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros labdarúgó –sportlétesítmény fejlesztés II. ütem kivitelezési munkáinak elvég-
zésére irányuló vállalkozási szerződéssel kapcsolatos döntések meghozatala, a Polgármes-
ter felhatalmazása a Vállalkozási Szerződés 1. sz. módosításának aláírására. 
 
 
12. Javaslat a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00001 azonosítószámon regisztrált, Látogató-
központ kialakítása a Mondbach kúriában és a Baracsi úti Arborétum fejlesztése című 
pályázat Marketing stratégia és üzleti terv dokumentáció elkészítésével kapcsolatos 
feladatok átadására 
 
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 Osztályvezető 
 Fetth Dóra Timea ügyintéző 
Meghívott: 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2019. 02. 12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 02. 12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 02. 12. 
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2019. 02. 12. 
 
 
 
A napirendi pont rövid tartalma: 



A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által benyújtott, TOP-6.1.4-16-
DU1-2018-00001 azonosítószámú, Látogatóközpont kialakítása a Mondbach kúriában és a 
Baracsi úti Arborétum fejlesztése című pályázatát az irányító hatóság támogatásra érde-
mesnek találta. A pályázat előkészítés részét képezi a turisztikai projektek kapcsán a Mar-
keting stratégia és Üzleti terv elkészítése. 
 
 
13. Javaslat a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00002 azonosítószámon regisztrált, Intercisa 
Múzeum fejlesztése című pályázat Marketing stratégia és üzleti terv dokumentáció el-
készítésével kapcsolatos feladatok átadására 
 
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 Osztályvezető 
 Fetth Dóra Timea ügyintéző 
Meghívott:   
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2019. 02. 12. rk 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 02. 12. rk. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 02. 12. rk. 
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2019. 02. 12. rk. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által benyújtott, TOP-6.1.4-16-
DU1-2018-00002 azonosítószámú, Intercisa Múzeum fejlesztése című pályázatát az 
irányító hatóság támogatásra érdemesnek találta. A pályázat előkészítés részét képezi a 
turisztikai projektek kapcsán a Marketing stratégia és Üzleti terv elkészítése. 
 
 
14. Javaslat a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00003 azonosítószámon regisztrált, Aquantis 
Látogatóközpont kialakítása című pályázat Marketing stratégia és üzleti terv doku-
mentáció elkészítésével kapcsolatos feladatok átadására 
 
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 Osztályvezető 
 Fetth Dóra Timea ügyintéző 
Meghívott: 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2019. 02. 12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 02. 12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 02. 12. 
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2019. 02. 12. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által benyújtott, TOP-6.1.4-16-
DU1-2018-00003 azonosítószámú, Aquantis Látogatóközpont kialakítása című pályázatát 
az irányító hatóság támogatásra érdemesnek találta. A pályázat előkészítés részét képezi a 
turisztikai projektek kapcsán a Marketing stratégia és Üzleti terv elkészítése. 



15. Javaslat beérkezett ajánlatok elbírálására a DUNA-MUNKA-TOP projektben meg-
valósítandó Állásbörze és Karriernap lebonyolítása érdekében 
 
Előadó: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
Előkészítő: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
 Fetth Dóra Timea pályázati koordinációs ügyintéző 
Meghívott: 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2019. 02. 12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 02. 12. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2019. 02. 12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 02. 12. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
A kiírt határidőre beérkezett ajánlatok alapján javaslat a legkedvezőbb ajánlatot adó gazda-
sági szereplő kiválasztására Állásbörze és Karriernap szervezésére a DUNA-MUNKA-TOP 
projektben vállalt tevékenységként. 
 
 
 
16. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vasmű u. 41. 
Irodaház Kft. között, a Vasmű út belvárosi szakaszának felújításának  
megvalósításához szükséges szerződések megkötésére. 
 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke 
Előkészítő: Szabó Imre Főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
 Rauth Tekla  pályázati koordinációs ügyintéző 
Meghívott:  
Véleményező bizottságok: 
Pénzügyi bizottság 2019.02.12. 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.02.12. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.02.12. 
Városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2019.02.12. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
A projekt megvalósításához közbeszerzési feladatok lebonyolítására, illetve műszaki 
ellenőri feladatok ellátásra vonatkozó szerződéseket szükséges kötni a tevékenység 
biztosítása érdekében. Az említett szerződéseket Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel kívánja megkötni.   
 
 
 
 
17. Javaslat a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00003 “Ruhagyári út és Rév út 
közlekedésfejlesztése” projekt kiviteli terveinek felülvizsgálatára és átdolgozására 
vonatkozó szerződés aláírására 
 
 
AZ ANYAG A BIZOTTSÁGI ÜLÉSEN KERÜL KIOSZTÁSRA! 
 
 



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 Osztályvezető 
 Sipos Réka pályázati koordinációs ügyintéző 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2019.02.12 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.02.12 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.02.12 
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2019.02.12 
A napirendi pont rövid tartalma: 
Az előterjesztés a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00003 “Ruhagyári út és a Rév út 
közlekedésfejlesztése” projekt megvalósításához a korábban elkészített kiviteli tervek 
felülvizsgálatára és átdolgozására vonatkozó szerződés aláírására irányul. 
 
 
18. Javaslat a TOP - 6.3.3-16-DU1-2018-00001 „Táborállás csapadékvíz elvezetése tár-
gyú” című pályázatra vonatkozó tervezési program elfogadására, kapcsolódó 
költségeinek biztosítására 
 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 

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

Előkészítő: Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető 
 Vincze Márta ügyintéző 
Meghívott: Mádai Balázs DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója  
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2019.02.12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.02.12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.02.12. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2019.02.12. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.3.3-16-DU1-2018-00001 „Táborállás 
csapadékvíz elvezetése” elnevezésű pályázatának végrehajtásához tervezési feladatok ellátása 
szükséges, melyet “in house” beszerzés keretében a DVG Zrt-vel kíván Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata megvalósítani. Az előterjesztés a tervezési program elfogadására és az ehhez 
kapcsolódó fedezet biztosítására irányul. 
 
 
19. Javaslat a Dunaújváros MJV Önkormányzata és a Szent Pantaleon Kórház-Rend-
előintézet között a 8. számú felnőtt háziorvosi körzet rezsiköltségének fizetését biz-
tosító megállapodás megkötésére 
 
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. László Borbála osztályvezető 
 Dr. Schleicher Judit jogi és egészségügyi ügyintéző 
Meghívott: Dr. Mészáros Lajos főigazgató Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet 



Dunaújváros 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2019. 02. 12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 02. 12. 
pénzügyi bizottság  2019. 02. 12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság

 2019. 02..12. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
 A 8. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátását 2019. április 1. napjától önkormányzatunk 
biztosítja helyettesítő orvos közreműködésével a Dunaújváros, Vasmű út 10. szám alatti 
telephelyen. A rendelő rezsiköltségét Önkormányzatunknak kell fizetnie, ezért a Szent Pan-
taleon Kórház-Rendelőintézettel erről megállapodást kell kötnünk. 
 
 
20. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 261/2018. (V.17.) számú 
határozatának módosítására 
 
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. Mészáros Lajos főigazgató Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet 
Dunaújváros 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2019. 02. 12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 02. 12. 
pénzügyi bizottság 2019. 02. 12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 02. 12. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
A 4. számú felnőtt háziorvosi körzet rezsiköltsége fizetését biztosító Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Közgyűlésének 261/2018. (V.17.) határozatát a havi díj emelkedése miatt 
módosítani kell. Az előterjesztés a határozat módosítására irányul. 
 
 
21. Javaslat a dunaújvárosi 1. és 3. számú fogászati alapellátási körzetbe fogászati 
kezelőegység beszerzésére az ajánlattevők körének kiválasztására 
 
Előadó: a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Előkészítő: Dr. László Borbála Humán Szolgáltatási osztályvezető 
 Dr. Schleicher Judit jogi és egészségügyi ügyintéző 
Meghívott:  
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2019. 02. 12. 
pénzügyi bizottság 2019. 02. 12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2019. 02. 12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 02. 12. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros MJV Közgyűlése 20/2019. (I.17.) határozatában a fogászati alapellátás 
minőségének javítása érdekében a dunaújvárosi 1. és 3. számú fogászati körzetben az 
ellátást biztosító új fogászati kezelőegység vásárlásához és telepítéséhez 6 millió forint 



fedezet biztosításáról döntött. Az eszköz ára megközelítőleg bruttó 6 millió forint. Az 
önkormányzat közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzéseinek lebonyolításáról szóló 
szabályzata értelmében az ajánlattevők körének kiválasztása a polgármester hatáskörébe 
tartozik a Gazdasági és Területfejlesztési, a Pénzügyi és a Szociális, Egészségügyi és 
Lakásügyi Bizottságok véleményének kikérése mellett. 
 
 
22. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 
szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló  
35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete módosítására 
 
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. 02. 12. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2019. 02. 12. 
a gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 02. 12. 
a pénzügyi bizottság 2019. 02. 12. 
 A napirendi pont rövid tartalma: 
A rendeletmódosításra több apróbb pontosítás miatt van szükség pl. időskorúak támogatása: 
Húsvét áprilisban lesz, ezért a kérelmek beadásának időpontját változtatni kell, a 
lakásfenntartási támogatás lehetőségénél a rendelet szövegét pontosítani kell (közüzemei 
szolgáltatók mellett a társasházakat is nevesíteni kell), a születési támogatás kiutalásának 
időpontját módosítani szükséges. 
 
 
23. Javaslat a rászoruló dunaújvárosi gyermekek 2019. évi szünidei étkeztetésének 
biztosítására 
 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
Előkészítő: Dr. Deák Mária osztályvezető 
Meghívott: 
 
 
Véleményező bizottságok: 
Szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2019. 02. 12. 
Pénzügyi bizottság 2019. 02. 12. 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 02. 12. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 02. 12. 
 A napirendi pont rövid tartalma: 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
rendelkezései szerint a települési önkormányzatok kötelesek gondoskodni a hátrányos 
helyzetű, illetve a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek szünidei gyermekétkeztetésének megszervezéséről, 
amennyiben azt a szülő, vagy más törvényes képviselő kéri. A jogszabály lehetőséget 
biztosít arra, hogy az önkormányzat saját költségvetése terhére más rászoruló gyermekek 



számára is lehetővé tegye a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételét. Az előterjesztés a 
szünidei étkeztetésbe bevonható gyermekek körére, az étkeztetés időtartamára és 
lebonyolítására tesz javaslatot. 
 
 
 
24. Javaslat az önkormányzat és a DVG Zrt. között fennálló, a Radari Sportingatlanok 
üzemeltetésére vonatkozó szerződés módosítására 
 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
 Dr. Kaja Edit ügyintéző 
Meghívott:: Mádai Balázs a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
 2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1. 
Véleményező bizottságok:  
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.02.12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.02.12. 
pénzügyi bizottság 2019.02.12. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Zrt.-t között üzemeltetési 
szerződés áll fenn 2018.12.10. napjától a Radari Sporttelep vonatkozásában. A szerződés 
szerint a DVG Zrt.-t, mint üzemeltetőt illetik az épület bérbeadásából származó bevételek, 
ezáltal az önkormányzat nem fizet üzemeltetési díjat a DVG Zrt.-nek. A bérbeadásból 
származó bevételek nem fedezik az üzemeltetés költségeit, ezért szükséges a szerződést 
módosítani. 
 
 
 
25. Javaslat a 682/2018. (XII.13.), közgyűlési határozat módosítására, a Dunaújvárosi 
Utánpótlás Futball Klub Sportegyesülettel kötött támogatási szerződés 
vonatkozásában 
 
Előadó: oktatási kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
 ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 
 gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 pénzügyi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
 Kemenczei Anett sportszervező ügyintéző 
Meghívott: Fogas László DUFK SE elnök (2400 Dunaújváros, Batsányi u. 15. 4/3.) 
Véleményező bizottságok: 
oktatási kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2019.02.12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.02.12. 
pénzügyi bizottság  2019.02.12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.02.12. 
 A napirendi pont rövid tartalma: 
 A közgyűlési határozatban és a támogatási szerződésben a pályabérleti tartozás összegét 
módosítani szükséges. 
 
 
 
 



26. Javaslat az „Ússz, Hogy Utolérjenek!” Egyesülettel kötött támogatási szerződés 
módosításának elfogadására 
 
Előadó: oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke 
 ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 pénzügyi bizottság elnöke 
 gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Kemenczei Anett ügyintéző 
Meghívott: Szalontai Károly elnök (2400 Dunaújváros, Táncsics M. u. 22. 2/2.) 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság 2019.02.12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.02.12. 
pénzügyi bizottság 2019.02.12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.02.12. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
Az „Ússz, Hogy Utolérjenek! Egyesület elnöke azzal a kéréssel fordult Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Polgármesteréhez, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 
361/2018. (IV.19.) határozata alapján az Egyesülettel kötött támogatási szerződés 5.2. 
pontjában szereplő felhasználás véghatáridejének módosítását kérje. 
 
 
27. Javaslat a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség által szervezett XVII. Carissa 
Kupán tett polgármesteri felajánlás elfogadására 
 
Előadó: oktatási kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
 ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 
 gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 pénzügyi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
 Kemenczei Anett sportszervező ügyintéző 
Meghívott:  Kalácska András DLSZ elnök (2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.) 
 Fetth Katalin Magyar Vöröskereszt területi vezető (2400 Dunaújváros, 
Városháza tér 1.) 
Véleményező bizottságok: 
oktatási kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2019.02.12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.02.12. 
pénzügyi bizottság 2019.02.12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.02.12. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség 
által rendezett XVII. Carissa Kupán felajánlást tett a Magyar Vöröskereszt dunaújvárosi 
területi szervezetének részére 914.500,- Ft összegben, valamin 1 hetes balatonkenesei 
üdülést a Kupa 1-3. helyezett csapatainak. 
 
 
28. Javaslat a dunaújvárosi szennyvíztisztító telep DVCSH Kft. általi üzemeltetéséről 
 
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: Dr. Göblyös Béla ügyvezető, DVCSH Kft. 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2019.02.12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.02.12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.02.12. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal eltiltotta a szennyvíztisztító telep 
üzemeltetői tevékenység gyakorlásától a DSZSZ Kft.-t és kötelezte a DVCSH Kft.-t a 
víziközmű-szolgáltatási feladatok ellátásra a közérdekű üzemeltető kijelöléséig. Jelen 
előterjesztés javasolja a szennyvíztisztító telep üzemeltetésével a DVCSH Kft.-t megbízni. 
 
 
29. Javaslat a dunaújvárosi 717 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, Lőtér-Dunaújváros 
megnevezésű ingatlan üzemeltetésére vonatkozó pályázat értékelésére 

 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 az oktatási kulturális ifjúsági és sport bizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző 
Meghívott: 
Véleményező bizottságok: 
a gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.02.12. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.02.12. 
az oktatási kulturális ifjúsági és sport bizottság 2019.02.12. 
a pénzügyi bizottság 2019.02.12. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
DMJV Közgyűlése az 681/2018.(XII.13.) határozatában döntött dunaújvárosi 717 hrsz. alatt 
nyilvántartott, Lőtér-Dunaújváros megnevezésű ingatlan pályázati úton történő 
üzemeltetéséről. A pályázati felhívást az előkészítő osztály megjelentette a Dunaújváros című 
hetilapban. A pályázat postára adásának határideje 2018. január 31. volt. 
 
 
30. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló üdülők, DVG Zrt. általi 
üzemeltetéséből eredő különbözet megtérítésére 

 
Előadó: gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 pénzügyi bizottság elnöke 
 ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
Előkészítő: Dr. Vántus Judit Vagyonkezelési Osztály osztályvezető 
 Engyel László ügyintéző 
Meghívott: Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt. 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 02.12. 
pénzügyi bizottság 2019. 02.12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 02.12. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújvárosi MJV Közgyűlése a 131/2015. (III.19.) határozatával döntött arról, hogy a DVG 
Zrt.-t bízza meg az önkormányzati (Balatonszabadi, Harkány) üdülők, majd az 526/2016. 
(VIII.11.) határozatával a balatonkenesei üdülő üzemeltetésével is. Az üzemeltetési 



szerződés tartalmazza, hogy elszámol a tulajdonos Önkormányzattal mindkét ingatlan 
vonatkozásában, és a különbözetet számla ellenében tulajdonos megtéríti üzemeltetőnek. 
 
 
31. Javaslat a „Helyi, integrált szabadidősportos és egyesületi keretek közötti sport 
programhoz” (HISZEK Benned Sport Program) való csatlakozásra, az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkárságával kötendő támogatási 
szerződés aláírásnak utólagos jóváhagyására, valamint a nyertes pályázóval kötendő 
támogatási szerződés aláírására 

 
Előadó: gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 pénzügyi bizottság elnöke 
 ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
 oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit Vagyonkezelési Osztály osztályvezető 
 Engyel László ügyintéző 
Meghívott: Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt. 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 02.12. 
pénzügyi bizottság 2019. 02.12 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 02.12. 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2019. 02.12. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkársága meghirdette a Hiszek 
Bennek Programot újra, melyre Dunaújváros MJV Önkormányzata Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Polgármestere által javasolt szervezetekkel és programokkal pályázott.. Az 
Államtitkárság először megküldte a nyertes programot, majd ezt követően a támogatási 
szerződést. A döntés szerint a Dunaújvárosi Triatlon SE által megszervezett “3. Adventi 
Futás” sportprogram megvalósítását támogatja az Államtitkárság 1.500 E Ft értékben. 
 
 
32. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város sportintézményei részére történő 
víztakarékos eszközök beszerzésére és telepítésére 
 
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: 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2019.02. 12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.02. 12. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2019.02. 12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.02. 12. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros MJV sportlétesítményei számára víztakarékos eszközök beszerzése és 
telepítése indokolt, hiszen ezen berendezéssel jelentős vízmennyiség takarítható meg. 
Jelen előterjesztés a gazdasági szereplők körének meghatározására az ajánlatok 
bekérésére tesz javaslatot. 
33. Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó 
szolgáltatási keretszerződés 1. módosítás /2019. január-március hónap/ megkötésére. 



 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke. 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető 
 Telekesné Szerényi Orsolya pénzügyi gazdálkodási ügyintéző 
Meghívott: Mádai Balázs elnök-vezérigazgató DVG Zrt 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2019.02.12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.02.12. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2019.02.12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.02.12. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
DMJV Önkormányzata a DVG Zrt. útján látja el közfeladatait évente kötendő szolgáltatási 
keretszerződés alapján. A szerződésben meghatározott (III.) Hó és sikosságmentesítés 
feladatokra jóváhagyott előirányzat mértéke előreláthatólag nem elegendő a feladatok 
zökkenőmentes ellátására, mely a szerződés 1. számú módosítását indokolja. 
 
 
34. Javaslat Dunaújváros területén a Gőzmalom utca útépítési egyesített tervének 
elkészítésére 
 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
 a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője 
 Nyáradi Anna ügyintéző 
Meghívott: Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt. 
Véleményező bizottságok: 
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság

 20
19. 02. 12. 

pénzügyi bizottság 2019. 02. 12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság

 20
19. 02. 12. 

ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 02. 12. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
Az előterjesztés Dunaújváros területén a Gőzmalom utca 730/192 és az 1513 hrsz.-ú 
területek közötti szakasz útépítési egyesített tervének elkészítésére tesz javaslatot a DVG 
Zrt. által küldött árajánlat alapján. 
 
 
35. Javaslat Dunaújváros területén a Vasmű út 7–25. szám előtt létesítendő parkolók 
kiviteli terveinek elkészítésére 
 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
 a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője 



 Nyáradi Anna ügyintéző 
Meghívott: Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt. 
Véleményező bizottságok: 
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság

 2019. 02. 12. 
pénzügyi bizottság 2019. 02. 12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság

 2019. 02. 12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 02. 12. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
Az előterjesztés Dunaújváros területén a Vasmű út 7–25. szám előtt létesítendő parkolók 
tervének elkészítésére tesz javaslatot a DVG Zrt. által küldött árajánlat alapján a meglévő 
belvárosi tanulmányterv figyelembe vételével. 
 
 
36. Javaslat önkormányzati tulajdonú 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. 02. 12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 02. 12. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2019. 02. 12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 02. 12. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
Jelen előterjesztés a Dunaújvárosi Óvoda épületgépészeti  felújítási munkáira, valamint a 
Dózsa György Általános Iskola védőháló kiépítésére tesz javaslatot a DVG Zrt. által 
megküldött költségvetések alapján. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egyebek 
 
 
 
Dunaújváros, 2019. február 8 . 
 
                      Pintér Attila s.k.                  
                 pénzügyi bizottság elnöke 
                                                                       


