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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése
Pénzügyi Bizottság
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1  6  :00   órai kezdettel

rendkívüli     nyílt ülést tart, melyre meghívom

Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 1. Földszinti díszterem

Nyílt napirendek:

1. Javaslat „Dunaújváros önkormányzati tulajdonú ingatlanok és fogyasztási helyek
villamos energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megálla-
pítására.

El  őadó: 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

El  őkészítő: Dr. Sürü Renáta jegyző
Somfainé Petőfalvi Anita közbeszerzési referens
Rontó Mónika közbeszerzési referens

Meghívott: -
Véleményez  ő bizottságok:
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 2019.03.19.
Pénzügyi Bizottság 2019.03.19.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2019.03.19.
Városüzemeltetési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2019.03.19.
Az Önkormányzat Bírálóbizottsága 2019.03.19.
   A napirendi pont rövid tartalma 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése által a „Dunaújváros önkormányzati tulajdo-
nú ingatlanok és fogyasztási helyek villamos energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési el-
járás eredményének megállapítása szükséges.



2. Javaslat a Bartók Színházban új álláshely engedélyezésére 

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
Péter Kata ügyintéző

Meghívott: Őze Áron, a Bartók Színház igazgatója
Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2019. 03. 19.
pénzügyi bizottság 2019. 03. 19.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 03. 19.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 03. 19.
A napirendi pont rövid tartalma:
A Bartók Színház igazgatója azzal a kéréssel fordult Önkormányzatunkhoz, hogy az intéz-
mény 1 fő szervezőt, 1 fő díszítőt és 1 fő varrónőt alkalmazhasson. A színház megnöveke-
dett előadás-számai, valamint a szakmai színvonal fenntartása érdekében szükség van a
plusz létszámokra. Az új álláshely a 2019. évre 6.808.020,- forint többletfinanszírozást igé-
nyel.

3. Javaslat Fabó Ferenc kérelmének elbírálására

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

Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető
Bokor Zsuzsanna, kulturális ügyintéző

Meghívott: Fabó Ferenc, Dunaföldvár
Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2019.03.19.
pénzügyi bizottság 2019.03.19.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.03.19.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.03.19.
A napirendi pont rövid tartalma: 
Fabó Ferenc 25 éven keresztül vezette a dunaújvárosi székhelyű Mezőföld Természetfotó
Egyesületet. A Bartók Kamaraszínházban megnyílt fotókiállítása kapcsán kért 300 E Ft ön-
kormányzati támogatást.  A támogatásra fedezetet a költségvetési rendelet 5.a melléklet
„Kulturális és egyéb civil szervezetek pályázható kerete” rovata biztosíthat.

4. Javaslat a Vasas Táncegyüttes támogatására, és szerződéskötésre a Vasas Tánc-
együttes Alapítvánnyal 

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: Horváth Attila, a Vasas Táncegyüttes Alapítvány kuratóriumi elnöke
Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság 2019.03.19.
pénzügyi bizottság 2019.03.19.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.03.19.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.03.19.
A napirendi pont rövid tartalma: 
A 2019. évi költségvetési rendelet 5.a. mellékletében az „MMK Nkft.  Vasas Táncegyüttes
támogatása”  előirányzaton  4.000 E Ft szerepel. Javasoljuk, hogy az összeget  a Vasas
Táncegyüttes Alapítvány közvetlenül kapja meg.

5. Javaslat  az  MVP  keretében  a  Fabó  Éva  Sportuszoda  felújítása  projekt
kivitelezésére vonatkozó szerződésmódosítás pénzügyi fedezetének biztosítására

El  őadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke

El  őkészítő: Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető
Sipos Réka ügyintéző

Meghívott: Mádai Balázs ügyvezető -Vasmű u.41. Irodaház Kft.
Véleményez  ő bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.03.19.
pénzügyi bizottság 2019.03.19.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.03.19.
A napirendi pont rövid tartalma: 
Az előterjesztés a MVP keretében a Fabó Éva Sportuszoda felújítása projekt kivitelezési
munkáira vonatkozó vállalkozási szerződésmódosítás pénzügyi fedezetének biztosítására
irányul.

6. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és DVG Zrt. között, a
Modern Városok Programhoz kapcsolódó, a nyilvánosság biztosítására vonatkozó
szolgáltatások  teljesítésére  kiterjedő  megbízási  szerződések  megkötéséről  szóló
579/2018. (XI.15.) közgyűlési határozat módosítására

El  őadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
pénzügyi bizottság elnöke
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke

El  őkészítő: Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető
Sipos Réka pályázati koordinációs ügyintéző

Meghívott: Mádai Balázs ügyvezető -Vasmű u.41. Irodaház Kft. 
Véleményez  ő bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.03.19.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.03.19.
pénzügyi bizottság 2019.03.19.
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2019.03.19.
A napirendi pont rövid tartalma: 
Az  előterjesztés  a  több  Modern  Városok  Program  keretében  megvalósuló  projekt
nyilvánosság biztosítására vonatkozó szerződések aláírásához hozzájáruló Dunaújváros



Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  579/2018.  (XI.15.)  határozatának  módosítására
irányul.

7. Javaslat a Gagarin tér 7-11 Társasház árkádjának kötendő támogatási szerződés
módosítás véleményezésére

Előadó: a Pénzügyi bizottság elnöke
az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Szabó Imre – osztályvezető
Kárgli Rita - településrendezési ügyintéző

Meghívott: Sztankovics András közös képviselő
2400 Dunaújváros Duna sor 11. 3/3.

Véleményező bizottságok:
a Pénzügyi bizottság 2019.03.19.
az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.03.19.
A napirendi pont rövid tartalma: 
Jelen előterjesztés a Gagarin tér 7-11 Társasházzal az árkád felújítására kötendő támoga-
tási szerződés módosítás véleményezéséről szól.

8. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vasmű u. 41.
Irodaház  Kft.  között,  a  “Vasmű  út  belvárosi  szakaszának  felújításának”
megvalósításához  szükséges  projektmenedzseri feladatok  ellátására  vonatkozó
szerződés megkötésére.

El  őadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
pénzügyi bizottság elnöke
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke

El  őkészítő: Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető
Rauth Tekla pályázati koordinációs ügyintéző

Meghívott: -
Véleményez  ő bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.09.19.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.03.19.
pénzügyi bizottság 2019.03.19.
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2019.03.19.
A napirendi pont rövid tartalma: 
A  projekt  megvalósításához  projektmenedzseri feladatok  lebonyolítására  vonatkozó
szerződést szükséges kötni a tevékenység biztosítása érdekében. Az említett szerződést
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel kívánja
megkötni 

9. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Zrt. között,
a  „Vidámpark,  illetve  a  vidámparki  terület  fejlesztése”  című projekt  tárgyában  a
műszaki tartalom megvalósítására vonatkozó szerződés megkötésére.

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



a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke
El  őkészítő: Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető

Rauth Tekla pályázati koordinációs ügyintéző
Meghívott: -
Véleményez  ő bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.09.19.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.03.19.
pénzügyi bizottság 2019.03.19.
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2019.03.19.
A napirendi pont rövid tartalma: 
A projekt kivitelezésének lebonyolítását Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
a DVG Zrt.-vel kívánja végrehajtani. Így, a  projekt megvalósításához szükséges műszaki
tartalom biztosítása érdekében a feleknek Vállalkozási Szerződést szükséges kötni.

10. Javaslat árajánlatok bekérésére irodai bútorok és kiegészítő berendezések be-
szerzéshez a TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001 „DUNA-MUNKA-TOP” című pályázat ke-
retében

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 2019.03.19.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.03.19.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.03.19.
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2019.03.19.
A napirendi pont rövid tartalma: 
Á TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001 „DUNA-MUNKA-TOP” projektben vállaltaknak megfele-
lően a projektiroda berendezését szolgáló és a megvalósításban résztvevő szakemberek
munkájához szükséges irodai bútorok és kiegészítő berendezések beszerzése érdekében
árajánlatok bekérésére van szükség a legkedvezőbb ajánlatot nyújtó gazdasági szereplő
kiválasztása céljából. 

11. Javaslat   a DUNA-MUNKA-TOP projektben megvalósítandó   informatikai eszkö-
zök és szoftverek beszerzése érdekében árajánlatok bekérésére

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.  03. 19.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.  03. 19.
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2019.  03. 19.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.  03. 19.
A napirendi pont rövid tartalma: 
A DUNA-MUNKA-TOP projekt által létrehozott Paktumiroda és Projektiroda működésének
feltétele  informatikai eszközök biztosítása.  Ezen informatikai eszközök és szoftverek be-
szerzéséhez árajánlatok bekérésére van szükség a legkedvezőbb ajánlatot nyújtó gazda-
sági szereplő kiválasztására. 



12. Javaslat a TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001 „DUNA-MUNKA-TOP” című projekt ke-
retében árajánlatok bekérésére irodaszerek beszerzéséhez 

El  őadó: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető
El  őkészítő: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető

Fetth Dóra Timea ügyintéző
Meghívott: -
Véleményez  ő bizottságok:
pénzügyi bizottság 2019. 03.19.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 03.19.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 03.19.
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2019. 03.19.
A napirendi pont rövid tartalma: 
A TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001 „DUNA-MUNKA-TOP” projektben vállaltak és a kötelező
adminisztrációs  feladatok  elvégzéséhez  a  megvalósításban  résztvevő  szakemberek
munkájához szükséges irodaszerek beszerzése érdekében árajánlatok bekérésére van
szükség a legkedvezőbb ajánlatot nyújtó gazdasági szereplő kiválasztása céljából. 

13. Javaslat a volt „Vidámparki” Sporttelep öltöző épület és műfüves futballpályák ke-
rítésének felújítására

El  őadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

El  őkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető
dr. Horinka Hajnalka ügyintéző

Meghívott: Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt. 
Véleményez  ő bizottságok:
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.03.19.
pénzügyi bizottság 2019.03.19.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.03.19.
A napirendi pont rövid tartalma: 
A DVG Zrt. a volt „Vidámparki” Sporttelep öltöző épület és műfüves futballpályák kerítésének
felújításához kéri az önkormányzat támogatását. A munka ára bruttó 3.243.807,-Ft lenne.

14.  A DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. és az Önkormányzat között fennálló  üze-
meltetési és őrzési szerződés módosítására

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

El  őkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető
dr. Horinka Hajnalka ügyintéző

Meghívott: Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt. 
Véleményez  ő bizottságok:
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.03.19.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.03.19.
pénzügyi bizottság 2019.03.19.
A napirendi pont rövid tartalma: A DVG Zrt. kezdeményezte a 2400 Dunaújváros, Jókai
M. u. 19. szám alatti ingatlan üzemeltetési és őrzési szerződésének módosítását.



15. Javaslat CO2 kvóta vásárláshoz forrás biztosítására az Energo-Viterm Kft. részé-
re

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

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

Meghívott: Kozik Árpád ügyvezető, Energo-Viterm Kft. 
Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság 2019.03.19.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.03.19.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.03.19.
A napirendi pont rövid tartalma: 
Javaslat CO2 kvóta vásárláshoz forrás biztosítására az Energo-Viterm Kft. részére.

16. Javaslat a Gölner Mária Waldorf Pedagógia Alapítvány által a Pentelei Waldorf Ál-
talános Iskola felújítására fordított költségek bérleti díjba történő beszámítására

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

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

Meghívott: Ladi Éva elnök, Göllner Mária Waldorf Pedagógia Alapítvány 
( 2400 Dunaújváros, Csokonai tér 4. fsz.3.)

Véleményező bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.03.19.
pénzügyi bizottság 2019.03.19.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.03.19.
az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság 2019.03.19.
A napirendi pont rövid tartalma: 
Javaslat a Göllner Mária Waldorf Pedagógia Alapítvány által a Pentelei Waldorf Általános Is-
kola felújítására fordított költségek bérleti díjba történő beszámítására. A beszámítandó költ-
ségek összege: 2.119.429,-Ft.

17. Javaslat az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgál-
tatás megújításával kapcsolatosan pályázati kiírás elfogadására

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

Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
Engyel László ügyintéző

Meghívott: Gertheis Antal ügyvezető, Mobilissimus Kft. (1093 Bp., Lónyay u. 34. 3. em. 21.)
Véleményező bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 03.19.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 03.19.



városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2019. 03.19.
pénzügyi bizottság 2019. 03.19.
A napirendi pont rövid tartalma:
Dunaújváros MJV Közgyűlése és a KNYKK Zrt.  között  közszolgáltatási  szerződés van
érvényben 2019. december 31-ig. Tekintettel arra, hogy a szerződés lejár szükséges a
tevékenység ellátására pályázati kiírás megjelentetése.

18. Javaslat a DV N Zrt. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására és
vezérigazgató és könyvvizsgáló személyének választására

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

El  őkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető
Engyel László ügyintéző

Meghívott: Sági Péter vezérigazgató, DV N Zrt. 
Véleményez  ő bizottságok:
pénzügyi bizottság 2019. 03. 19.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 03. 19.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 03. 19.
A napirendi pont rövid tartalma: 
A DV N Zrt. megküldte a tulajdonos, Dunaújváros MJV Önkormányzata részére a 2018.
évi éves beszámolóját elfogadásra.

19. Javaslat  az önkormányzati honlap üzemeltetésére, az ajánlattevői kör meghatá-
rozására, valamint a beszerzési eljáráshoz kapcsolódó, ajánlatkérés és szerződés
tervezetének véleményezésére

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

El  őkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető
Engyel László

Meghívott: Dr. Petánszki Lajos Jogi és Közgyűlési osztályvezető
Véleményez  ő bizottságok:
pénzügyi bizottság 2019.03.19.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.03.19.
ügyrendi igazgatási és jogi bizottság 2019.03.19.
A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros MJV Közgyűlése a 644/2016. (X.20.) határozatával döntött arról, hogy 36 hó-
napra, 2019. október 27-ig a Qualityweb Kft.-t bízza meg az önkormányzati honlap üze-
meltetésével. Fentiekre tekintettel ajánlattételi felhívás elkészítése válik szükségessé.

20. Javaslat a Innopark Nonprofit Kft. 2018. évi éves beszámolójának, vezető tisztség-
viselő és könyvvizsgáló megválasztására

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



El  őkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető
Engyel László ügyintéző

Meghívott: Rauf Norbert ügyvezető, Innopark Nkft.
Véleményez  ő bizottságok:
pénzügyi bizottság 2019. 03.19.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 03.19.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 03.19.
A napirendi pont rövid tartalma: 
Az Innopark Nonprofit Kft. megküldte elfogadásra DMJV Közgyűlésének 2018. évi éves
beszámolóját, egyúttal dönteni szükséges az ügyvezető és a könyvvizsgáló személyéről.

21. Javaslat  a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2018. évi helyi
közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó elszámolás és a 2018. évi tevékenységé-
ről szóló beszámoló elfogadására

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

El  őkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető
Engyel László ügyintéző

Meghívott: Németh Tamás vezérigazgató, KNYKK Zrt.
Suralik András forgalmi igazgató, KNYKK Zrt.
Erős István Fejér megyei személyszállítási üzletágvezető-helyettes

Véleményez  ő bizottságok:
pénzügyi bizottság 2019. 03.19.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 03.19.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 03.19.
A napirendi pont rövid tartalma: 
A  KNYKK  Zrt.  megküldte  Dunaújváros  MJV  Önkormányzata  részére  a  2018.  évi
elszámolását, és a 2018. évi tevékenységi beszámolóját.

22. Javaslat a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat 2018. január 1.- 2018. december 31.
közötti időszak ténylegesen felmerült működési költség és a 808/2017. (XII.14.) hatá-
rozatában jóváhagyott összeg különbözetének megtérítésére

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: Gergő Edmond Dunaújvárosi Patvédelmi Vállalat igazgató
Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság 2019.03. 19.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.03. 19.
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2019.03. 19.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.03. 19.
A napirendi pont rövid tartalma:
A Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat 2018. január 1. -  2018. december 31. közötti időszak
ténylegesen felmerült  működési költség és a 808/2017. (XII.14.)  határozatában jóváha-



gyott összeg különbözetének megtérítésére tesz  javaslatot  bruttó  1.458.000,- Ft összeg-
ben.

23. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város partvédelmi rendszer felszíni vízelve-
zető létesítményeinek helyreállítására 

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
Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság 2019.03. 19.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.03. 19.
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2019.03. 19.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.03. 19.
A napirendi pont rövid tartalma:
Dunaújváros MJV  Partvédelmi Rendszerének üzemeltetését a DVG Zrt. végzi. A keret-
szerződés magába foglalja a mű részét képező zöldterületet, csápos kutak, valamint a fel-
színi vízelvezető rendszert (nyílt árkok, horhosok). Az éves üzemeltetési díj terhére elvé-
gezték a tárgyi felszíni vízelvezető rendszer állapotfelvételét melyről tanulmányterv is ké-
szült. Megállapítható, hogy a rendszer biztonságos üzemeltetéséhez jelentős helyreállítási
és kivitelezési munkákat kell elvégezni. A tanulmánytervben foglalt helyreállítási munkák
folyamatos  elvégzése elengedhetetlenül  szükséges  a  magaspartvédelmi  rendszer  állé-
konyságának megőrzése érdekében.

24. Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó
szolgáltatási keretszerződés - 2019. április-december hónap - megkötésére

El  őadó: a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

El  őkészítő: Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető
Telekesné Szerényi Orsolya pénzügyi gazdálkodási ügyintéző

Meghívott:  Mádai Balázs elnök-vezérigazgató DVG Zrt
Véleményez  ő bizottságok:
pénzügyi bizottság 2019.03.19.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.03.19.
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2019.03.19.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.03.19.
A napirendi pont rövid tartalma: 
DMJV Önkormányzata a DVG Zrt. útján látja el közfeladatait évente kötendő szolgáltatási
keretszerződés alapján. Jelen keretszerződés 2019. április-december havi időszakról szól.



25. Javaslat a Duna-parti Kilátó körüli terület és partfal tereprendezési munkáira

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. 03. 19.
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2019. 03. 19.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 03. 19.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 03. 19.
A napirendi pont rövid tartalma:
Jelen előterjesztés a a Duna-parti Kilátó körüli terület  és partfal tereprendezési munkáira
tesz javaslatot.

Egyebek

Dunaújváros, 2019. március 19.

               Pintér Attila s.k.                
          pénzügyi bizottság elnöke 

                                                                      


