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Nyílt napirendek: 
 
 
 
1. Javaslat a 2018. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló 
ellenőrzési jelentés elfogadására 

 
Előadó: Cserna Gábor polgármester 
Előkészítő: Kozma Csilla belső ellenőrzési osztályvezető 

Meghívott: 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2019. 04. 16. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 04. 10. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 04. 09. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. 
(XII. 31.) Korm. rendelet előírja, hogy a polgármester a tárgyévet követően a zárszámadási 
rendelettervezettel egyidejűleg a képviselő testület elé terjeszti jóváhagyásra az előző év 
belső ellenőrzési tevékenységéről szóló éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési 
jelentést. 
 
 
2. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi adóztatási te-
vékenységéről szóló beszámoló elfogadására 

 
Előadó: Dr. Sürü Renáta jegyző 

Előkészítő: Szaniszlóné Szabó Ildikó adóhatósági osztályvezető 

Meghívott: Bata János könyvvizsgáló 

Véleményező bizottságok: 
pénzügyi  bizottság 2019. 04. 16. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 04. 10. 



ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 04. 09. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
A Jegyző évente tájékoztatja a közgyűlést az adóhatósági munkáról. 
 
 
3. Javaslat a „Dunaújvárosi Szennyvíztisztító – sodorvonali vezeték rekonstrukciója” 
tárgyában közbeszerzési eljárás indítására 

 
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 ügyintéző 
 Rontó Mónika közbeszerzési ügyintéző 
Meghívott: 
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 2019.04.16. 
Pénzügyi Bizottság 2019.04.16. 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2019.04.16. 
Városüzemeltetési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2019.04.16. 
Az Önkormányzat Bírálóbizottsága 2019.04.16. 
 A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros Megyei Jogú Város szennyvíztisztító telepének felújításához kapcsolódóan 
szükséges a meglévő sodorvonali vezeték rekonstrukciója, hogy a szennyvíz elvezetése a 
jogszabályi előírásoknak megfelelően történjen. Az építés becsült értéke alapján közbeszer-
zési eljárás megindítása szükséges. Jelen előterjesztés a közbeszerzési eljárás ajánlattételi 
felhívásának és közbeszerzési dokumentumainak véleményezésére, közbeszerzési eljárás 
megindítására irányul. 
 
 
4. Javaslat a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító – sodorvonali vezeték rekonstrukció 
tárgyában induló közbeszerzési eljárás során a műszaki ellenőri tevékenység ellátá-
sának biztosítására 

 
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 ügyintéző 
 Rontó Mónika közbeszerzési ügyintéző 
Meghívott: 
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 2019.04.16. 
Pénzügyi Bizottság 2019.04.16. 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2019.04.16. 
Városüzemeltetési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2019.04.16. 
Az Önkormányzat Bírálóbizottsága 2019.04.16. 
 



 A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros Megyei Jogú Város szennyvíztisztító telepén a sodorvonali vezeték rekonstruk-
ciója szükséges a biztonságos és folyamatos üzemvitel biztosításához, mely beruházás be-
csült értéke alapján közbeszerzési eljárás lefolytatását teszi szükségessé. Az eljárás eredmé-
nyeként megkötendő szerződés teljesítéséhez szükséges a műszaki ellenőri feladatok ellá-
tása is. Jelen előterjesztés a műszaki ellenőri tevékenység ellátását biztosító gazdasági sze-
replők körének meghatározására a kapcsolódó ajánlati felhívás és szerződéstervezet véle-
ményezésére irányul. 
 

 
5. Javaslat „Dunaújváros közigazgatási területén lévő közvilágítási hálózat aktív ele-
meinek – fényforrások és lámpatestek tartozékaikkal együtt történő – működtetése, 
Dunaújváros dísz- és térvilágítási lámpatestek javítása, karbantartása” tárgyú közbe-
szerzési eljárás ajánlattételi felhívásának, és közbeszerzési dokumentumainak elfo-
gadására, 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 

 Rontó Mónika közbeszerzési referens 
Meghívott: 
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 2019.04.16. 
Pénzügyi Bizottság 2019.04.16. 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2019.04.16. 
Városüzemeltetési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2019.04.16. 
Az Önkormányzat Bírálóbizottsága 2019.04.16. 
 A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata üzemeltetésében lévő Dunaújváros köz-
világítási hálózat aktív elemeinek karbantartásáról szóló szerződés 2019. szeptember 30-
án lejár. Jelen előterjesztés a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és közbeszer-
zési dokumentumainak véleményezésére, közbeszerzési eljárás megindítására irányul. 
 

 

6. Javaslat Tóth Kálmán képviselő indítványának megtárgyalására (Pentele Baráti Kör 
támogatása) 
 
Előadó: Tóth Kálmán képviselő 

Előkészítő: Dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető 

Meghívott: 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság: 2019. 04. 09. 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság: 2019. 04. 09. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 04. 10. 
pénzügyi bizottság 2019. 04. 16. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
Tóth Kálmán képviselő úr képviselői indítványt nyújtott be annak érdekében, hogy az önkor-
mányzat 500.000,- Ft-tal támogassa a Pentele Baráti Kört a „Régi dunapentelei történetek” 
III. kötetének kiadásában. 



 

 

7. Javaslat kártérítési igény elbírálására 

 
Előadó: jogi és közgyűlési osztályvezető 
Előkészítő: dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető 
 dr. Horváth Petra ügyintéző 
Meghívott: Orbán Ferencné károsult 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 04. 16. 
pénzügyi bizottság 2019. 04. 16. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
2019. február 10-én a Dunaújváros, Stadion melletti járdán az egyenetlen útviszony miatt 
elesett a károsult, melynek következtében több helyen megsérült. A károsult vagyoni kárté-
rítési igénnyel lépett fel DMJV Önkormányzatával szemben. 
 

 
8. Javaslat férőhelyszám bővítésre a Hétszínvirág Bölcsődében 

 
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. László Borbála osztályvezető 
 Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző 
Meghívott: Varga Anna Éva, a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros igazgatója 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2019. 04. 16. 
pénzügyi bizottság 2019. 04. 16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 04. 09. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 04. 10. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
A Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény igazgatója a megnövekedett igényre te-
kintettel a Hétszínvirág Bölcsőde (Barátság út 1.) férőhelyszámának 32-ről 40-re történő 
emelésére tett javaslatot, a meglévő csoportok létszámának növelésével. A férőhelyszám 
emelése a legszükségesebb eszközök, bútorok beszerzése miatt 2019. évben 900.338.- Ft 
pluszköltséggel járna. 
 

 

9. Javaslat Dunaújváros alapellátásában nem önkormányzati tulajdonú 
kezelőegységen dolgozó fogorvosok eszközvásárlási célú támogatására 

 
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: 
 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2019. 04. 09. 



ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 04. 09. 
pénzügyi bizottság 2019. 04. 16. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 04. 10. 
A napirendi pont tartalma: 
Dunaújváros alapellátásában nem önkormányzati tulajdonú kezelőegységen dolgozó fogor-
vosok egyszeri, 500.000,-Ft összegű, eszközvásárlási célú támogatásra irányul az előter-
jesztés. A támogatás időszerűségét a 2017/852 európai parlamenti és tanácsi rendelet 10. 
cikke (higany rendelet) adja, amelyre hivatkozással a Fejér Megyei Kormányhivatal Duna-
újvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya már több kötelező határozatot kiadott. 
 

 

 

10. Javaslat a Dunaújvárosi Tankerületi Központ Mohácsi Lovastábor megszervezé-
sére benyújtott kérelmének elbírálására 

 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke 
 ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 pénzügyi bizottság elnöke 
 gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Előkészítő: dr. László Borbála humán szolgáltatási osztály vezető 
 Péter Kata intézményigazgatási ügyintéző 
Meghívott: Szilágyiné Németh Sarolta – a Dunaújvárosi Tankerületi Központ  
 igazgatója 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2019.04.09. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.04.09. 
pénzügyi bizottság 2019.04.16. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.04.10. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
A Mohácsi Lovasklub ismét azzal a lehetőséggel fordult a  Dunaújvárosi Tankerületi Köz-
ponthoz, hogy családias hangulatú panziójában lehetőséget tud nyújtani gyermekek nyári 
táboroztatásához. A Tankerületi Központ ehhez kéri az Önkormányzat anyagi támogatását. 
 
 
 
11. Javaslat a Dunaújvárosi Hírlap ballagási mellékleteinek 
– Vén Diák és Vén Diák Junior – megrendelésére 
 
Előadó: a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető 
 Péter Kata ügyintéző 
Meghívott: Várkonyi Zsolt főszerkesztő 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 04. 10. 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2019. 04. 09. 
pénzügyi bizottság 2019. 04. 16. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
A Dunaújvárosi Hírlap nevében Várkonyi Zsolt főszerkesztő azzal a kéréssel fordult DMJV 
Polgármesteréhez, hogy az idei évben is támogassa Önkormányzatunk a folyóirat ballagási 
mellékleteinek megjelentetését. A „Vén Diák” és a „Vén Diák Junior” c. kiadványok kiadására 
a fedezet (br. 635.000 Ft) Önkormányzatunk 2019. évi költségvetésében tervezésre került. 
 



 

12. Javaslat a Pro Minoritate Alapítvány által megrendezendő 
XXX. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor támogatására 

 
Előadó: Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság elnöke 
 Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke 
  Pénzügyi Bizottság elnöke    
 Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető 

 Péter Kata ügyintéző 
Meghívott: Tárnok Mária elnök 
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 2019. 04. 16. 
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság 2019. 04. 16. 
Pénzügyi Bizottság 2019. 04. 16. 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2019. 04. 16. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
A Pro Minoritate Alapítvány kuratóriumának elnöke, Tárnok Mária támogatási kérelemmel 
fordult Dunaújváros MJV polgármesteréhez, hogy a XXX. Bálványosi Nyári Szabadegyetem 
és Diáktábor megrendezéséhez Önkormányzatunk az előző évekhez hasonlóan támogatá-
sával járuljon hozzá. 
 

 

13. Javaslat a Dunaújvárosi Óvodában a 2019/2020-as nevelési évben indítandó cso-
portok számának meghatározására, átszervezésre 

 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke 

 a pénzügyi bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. László Borbála Humán Szolgáltatási Osztály vezetője 

 Péter Kata ügyintéző 

Meghívott: Gyenes Józsefné a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője  

Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság 2019. 04. 16. 
pénzügyi bizottság elnöke 2019. 04. 16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 04. 16. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 04. 16. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdése értelmében a 
fenntartó határozza meg az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát. 2019. 
április 1-2-án a Dunaújvárosi Óvodában megtörtént az óvodai előjegyzést, melynek adatai 
szerint a beíratott gyermeklétszám csökkent az elmúlt évhez képest. Fentiekre tekintettel az 
intézményvezető az indítandó csoportok számát 58 csoportban jelölte meg. Egy 
tagóvodában az eddig hiányzó tornaszobát alakítaná ki a jogszabályi megfelelés érdekében. 
 
 

14. Javaslat a dunaújvárosi egyházközségek 2019. évi nyári gyerektáborainak támo-
gatására irányuló pályázat kiírására 

 
Előadó: humán szolgáltatási osztályvezető 
Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető 



 Bokor Zsuzsanna kulturális ügyintéző 
Meghívott: 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 04. 10. 
közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága 2019. 04. 09. 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2019. 04. 09. 
pénzügyi bizottság 2019. 04. 16. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
Az előző évekhez hasonlóan Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere pályázatot 
írhat ki a dunaújvárosi illetékességű egyházközségek nyári gyerektáborainak támogatására, 
melyre Dunaújváros MJV Önkormányzatának 2019. évi költségvetésében  2.000.000 Ft ke-
rült tervezésre. 
 

 

15. Javaslat  „Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítvánnyal kötött támogatási szerző-
dés 3. számú módosítására 

 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke  
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető 
  Hum László ügyintéző 
Meghívott: Cserna Gábor kuratóriumi elnök 
Véleményező bizottságok: 
a szociális, egészségügyi és lakásügyi  bizottság 2019. 04. 09. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 04. 10. 
pénzügyi bizottság 2019. 04. 16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 04. 09. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 122/2016. (III.17.) határozatával Pecsét Ist-
ván gyógykezelésének céljából 2.000.000,- Ft összegű visszatérítendő támogatást biztosí-
tott a „Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítvány részére, ennek visszafizetési határidejét két 
alkalommal meghosszabbította. Bevételek hiányában a Közalapítvány most kéri a támoga-
tás vissza nem térítendővé alakítását. 
 

 

16. Javaslat árajánlatkérések bekérésére a DUNA-MUNKA-TOP projektben megvaló-
sítandó „Pálya- és Szakmaválasztási Útmutató” tájékoztató füzet aktualizálása érde-
kében 
 
Előadó: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 

Előkészítő: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 

 Fetth Dóra Timea pályázati koordinációs vetető ügyintéző 
Meghívott: 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2019.04.16. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.04.10. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2019.04.09. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.04.09. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
Á DUNA-MUNKA-TOP projektben vállalt tevékenységek keretében elkészült egy „Pálya- és 



Szakmaválasztási Útmutató” tájékoztató füzet, melynek 2019. évre szóló aktualizálása ér-
dekében árajánlatok bekérésére van szükség a legkedvezőbb ajánlatot nyújtó gazdasági 
szereplő kiválasztására. 
 

 

 

17. Javaslat beérkezett ajánlatok elbírálására a DUNA-MUNKA-TOP projekt megvaló-
sításához szükséges  irodai bútorok és kiegészítő berendezések  beszerzése vonat-
kozásában   
 
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 2019.04.16. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.04.16. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2019.04.16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.04.16. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
Önkormányzatunk árajánlatokat kért be a TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001 „DUNA-MUNKA-
TOP” projektben vállaltaknak megfelelően a Projektiroda berendezését szolgáló és a 
megvalósításban résztvevő szakemberek munkájához szükséges irodai bútorok és 
kiegészítő berendezések  beszerzése vonatkozásában.  Az előterjesztés tárgya a nyertes 
ajánlattevő kiválasztása a beszerzéshez kapcsolódóan. 
 

 

 

18. Javaslat beérkezett ajánlatok elbírálására a DUNA-MUNKA-TOP projekt megvaló-
sításához szükséges informatikai eszközök beszerzése vonatkozásában   
 
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 2019.04.16. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.04.16. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2019.04.16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.04.16. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
Önkormányzatunk árajánlatokat kért be a TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001 „DUNA-MUNKA-
TOP” projekt megvalósításában résztvevő szakemberek munkájához szükséges 
informatikai eszközök és egyéb műszaki kellékek beszerzése vonatkozásában. Az 
előterjesztés tárgya a nyertes ajánlattevő kiválasztása a beszerzéshez kapcsolódóan. 
 

 

19. Javaslat beérkezett árajánlatok elbírálására a DUNA-MUNKA-TOP projektben iro-
daszerek  beszerzése érdekében 
 
Előadó: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 

Előkészítő: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 



  Fetth Dóra Timea pályázati koordinációs vezető ügyintéző 
Meghívott: 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2019.04.16. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.04.16. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2019.04.16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.04.16. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
Önkormányzatunk árajánlatokat kért be a TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001 „DUNA-MUNKA-
TOP” projektben vállaltaknak megfelelően a megvalósításban résztvevő szakemberek 
munkájához szükséges irodaszerek  beszerzése vonatkozásában.   
Az előterjesztés tárgya a nyertes ajánlattevő kiválasztása a beszerzéshez kapcsolódóan. 
 
 

20. Javaslat a TOP-6.3.3-16-DU1-2018-00001 „Táborállás csapadékvíz elvezetése” 
projekt kapcsán a projekt előkészítő tanulmány (PET) elkészítésére a Vasmű u. 41. 
Irodaház Kft.-vel kötött vállalkozói szerződés megszüntetésére és az 554/2018. (X.18.) 
határozat hatályon kívül helyezésére 

 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

 a pénzügyi bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Szabó Imre osztályvezető 

 Borka Ildikó pályázati koordinációs ügyintéző 
Meghívott: Mádai Balázs ügyvezető, Vasmű u. 41. Irodaház Kft. , 2400 Dunaújváros,

 Vasmű u. 41. 

Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.04.16. 
pénzügyi bizottság 2019.04.16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.04.16. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
Az 554/2018. (X.18.)  határozat alapján az önkormányzat megbízta a Vasmű u. 41. Irodaház 
Kft.-t a fenti projekt PET tanulmányának elkészítésével, megelőlegezve a forrást. 
Konzorcium alakítása miatt pályázati feladat- és költségátcsoportosítás révén valósulhat 
meg a tanulmány, így szükségszerű a szerződés megszüntetése. 
Az előterjesztés tárgya a megszüntető megállapodás jóváhagyása és a határozat hatályon 
kívül helyezése. 
 

 
21. Javaslat a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. részére a Modern Városok Program-TOP köz-
feladat ellátási szerződés alapján átadott 2018. évi ellentételezés elszámolásának jó-
váhagyására és a 2019. évi keretösszeg megállapítására 
 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

Előkészítő: Szabó Imre osztályvezető 

 Borka Ildikó pályázati koordinációs ügyintéző 

Meghívott: Mádai Balázs ügyvezető, Vasmű u. 41. Irodaház Kft., 

 2400 Dunaújváros, Vasmű u. 41. 
Véleményező bizottságok: 



gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.04.16. 
pénzügyi bizottság 2019.04.16. 

ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
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19.04.16. 

A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros MJV Önkormányzata 2016-ban közfeladat-ellátási szerződést kötött a Vasmű 
u. 41. Irodaház Kft.-vel a Modern Városok Program, valamint a TOP forrásból megvalósuló 
projektek lebonyolítása érdekében. A szolgáltató által benyújtott elszámolás, illetve munka-
terv alapján szükséges a 2018. évi elszámolás-, valamint a 2019. évi keretösszeg jóváha-
gyása, mely tételek szerződésmódosításban is rögzítendők. 
 
 
22. Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának 
elindítására a 0174, 0172/19, 0173/1 és a 0173/2 hrsz-ú ingatlanokon (Hamburger 
Hungária Kft.-től délre eső terület) 
 
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:  Bencs Attila ügyvezető igazgató, Hamburger Hungária Kft. 
 Vass Jenő igazgatási és szolgáltatási vezető, Hamburger Hungária Kft. 
 2400 Dunaújváros, Papírgyári út 42-46. 
Véleményező bizottságok: 
a Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.04.16. 
a Pénzügyi bizottság 2019.04.16. 
az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.04.16. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
A Hamburger Hungária Kft. kérte, hogy a 0174, 0172/19, 0173/1 és a 0173/2 hrsz-ú. ingat-
lanok kerüljenek belterületbe és a nagyobb részt különleges övezetből, kisebb részt közle-
kedési területből kerüljön ipari övezetbe. 
 
 
23. Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának elindítá-
sára a 3958 hrsz-ú úttal kapcsolatban (Darusín Kft. környéke) 
 
Előadó: a Gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

 a Pénzügyi bizottság elnöke 
 az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 a Városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 

Előkészítő: Szabó Imre – osztályvezető 

 Kárgli Rita - településrendezési ügyintéző 

Meghívott:  Radvánszki Sándor Darusín Kft. ügyvezető igazgató 

 darusin@darusin.hu 
Véleményező bizottságok: 
a Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.04.16. 
a Pénzügyi bizottság 2019.04.16. 
az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.04.16. 
a Városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2019.04.16. 



A napirendi pont rövid tartalma: 
A Darusín Kft. kérte, hogy a rácalmási közigazgatási határnál lévő telephelyeit összevon-
hassa, ezáltal megszüntetve a Rácalmás felé vezető 3958 hrsz-ú utat. Rácalmás előzetes 
véleményében jelezte, hogy nem támogatja a 3958 hrsz-ú út megszüntetését. 
 
 
24. Javaslat az „MVP- Fabó Éva uszoda” fejlesztése projektre vonatkozó előirányzat 
átcsoportosításra 
 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 

 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi osztályvezető 
 Rauth Tekla pályázati koordinációs ügyintéző 
Meghívott: 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2019.04.16. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.04.16. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.04.16. 
 A napirendi pont rövid tartalma: 
Előirányzat átcsoportosításra van szükség az “MVP-Fabó Éva uszoda” fejlesztése projekt 
költségvetési sorait tekintve. 

 
 
25.  Javaslat a Dunaújváros, Váci Mihály u. 12. szám alatti, 451/31/C/82 hrsz.-ú helyiség 
használatba adására a Violin Nonprofit Kft. részére 
 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 dr. Horinka Hajnalka ügyintéző 
Meghívott:  Puskás András ügyvezető, Violin Nonprofit Kft. 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.04.16. 
pénzügyi bizottság 2019.04.16. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.04.16. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
A Violin Nonprofit Kft.  a Tisztelt Közgyűlés hozzájárulását kéri az önkormányzat kizárólagos 
tulajdonát képező, Dunaújváros, Váci Mihály u. 12. szám alatt található 116 m2 nagyságú 
helyiség ingyenesen használatához. 
 
 
26. Javaslat a Dunaújvárosi Triatlon Sportegyesület támogatására 
 
Előadó: vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő: dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Kemenczei Anett ügyintéző 
Meghívott: Makai Gábor elnök (2400 Dunaújváros, Bercsényi utca 2. 1 em. B11.) 
 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.04.10. 



oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság 2019.04.09. 
pénzügyi bizottság 2019.04.16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.04.09. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
A Dunaújvárosi Triatlon Sportegyesület elnöke azzal a kérelemmel fordult Dunaújváros Me-
gyei Jogú Város Önkormányzatához, hogy az egyesület által 2019. július első vasárnapján 
megrendezésre kerülő Aquarius Triatlon fél- és negyedtávú triatlon verseny költségeihez 
5.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást biztosítson. 
 
 
27. Javaslat Dunaújváros lakosságának a 42 éves Agárdi Popstrand nagyszabású 
koncertsorozatán való kedvezményes részvételére 
 
Előadó: vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő: dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Kemenczei Anett ügyintéző 
Meghívott: Turbók János főrendező (2484 Agárd, Chernel I. u. 1.) 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság 2019.04.16. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.04.16. 
pénzügyi bizottság 2019.04.16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.04.16. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
A 2018. évhez hasonlóan Turbók János – az Agárdi Popstrand Regionális Rendezvényköz-
pont főrendezője – Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére együttműkö-
dési lehetőséget kínál fel az Agárdi Popstrand rendezvényeinek 50%-os igénybevételére 
Dunaújváros lakosainak számára a 2019. évben. A kedvezmények igénybevételéhez, illetve 
az együttműködés létrejöttéhez, az önkormányzatnak 500.000 Ft + ÁFA (635.000,- Ft) ösz-
szeggel kell hozzájárulnia. 
 
 
28. Javaslat állásfoglalás kialakítására az Energo-Hőterm Kft. tagi kölcsön kérelméről 
 
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: Busi Éva ügyvezető, Energo-Hőterm Kft. 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2019.04.16. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.04.16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.04.16. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
Az Energo-Hőterm Kft.-nek 2019. évben várhatóan 151 millió forint CO2 fizetési 
kötelezettsége keletkezik, melynek megfizetésére pénzügyi fedezet nem áll a társaság 
rendelkezésére, ezért kéri az önkormányzat segítségét a finanszírozásban. 
 

 

29. Javaslat a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolójá-
nak elfogadására, az ügyvezető munkaviszonyának meghosszabbítására, a könyvvizs-



gálója megválasztására, valamint a gazdasági társaság Alapító Okiratának módosítá-
sára 
 
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: Kiss András Péter ügyvezető, Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai NKft. 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2019. 04. 16. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 04. 16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 04. 16. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
A Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. megküldte elfogadásra DMJV 
Közgyűlésének 2019. évi egyszerűsített éves beszámolóját. 
 
 

30. Javaslat a Dunanett Vagyonkezelő Kft. 2018. évi éves beszámolójának elfogadására 
és vezető tisztségviselő megválasztására 

 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 

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

Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Engyel László ügyintéző 
Meghívott: Ferencz Kornél ügyvezető igazgató, Dunanett Vagyonkezelő Kft. 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2019. 04. 16. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 04. 16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2019. 04. 16. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
A Dunanett Vagyonkezelő Kft. megküldte az Önkormányzat részére a 2018. évi éves beszá-
molóját elfogadásra, továbbá a vezető tisztségviselő megbízása lejár 2019. május 31-én, en-
nek okán a személyéről szükséges dönteni. 
 
 

31. Javaslat a Dunanett Nonprofit Kft. 2018. évi éves beszámolójának elfogadására, va-
lamint tisztségviselők megválasztására 
 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 

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

Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Engyel László ügyintéző 
Meghívott: Ferencz Kornél ügyvezető igazgató, Dunanett Vagyonkezelő Kft. 
 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2019. 04.16. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 04.16. 



ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 04.16. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
A Dunanett Nonprofit Kft. 2018. évi éves beszámolója a bizottsági üléseken kerül kiosztásra. 
 

 

32. Javaslat az MMK Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi éves beszámolója elfogadá-
sára 
 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 

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

Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 

 Engyel László ügyintéző 
Meghívott:  

Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2019. 04. 16. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 04. 10. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 04. 09. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
Az MMK Közhasznú Nonprofit Kft. megküldte elfogadásra DMJV Közgyűlésének 2018. évi 
éves beszámolóját. 
 

 

33. Javaslat a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. 2018. évi 
éves beszámolójának elfogadására, valamint tisztségviselő megválasztására 

 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 

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

Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 

 Engyel László ügyintéző 
Meghívott: Nyakacska Zsolt ügyvezető, DKKA NKft.  
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2019. 04. 16. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 04. 16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 04. 16. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
A DKKA Nkft. megküldte a tulajdonos, Dunaújváros MJV Önkormányzata részére a 2018. 
évi éves beszámolóját. Továbbá a gazdasági társaság ügyvezetőjének és 
könyvvizsgálójának is lejár a megbízatása. 
 

 

34. Javaslat a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat 2018. évi beszámolójának elfogadá-
sára, vezető tisztségviselő megválasztására 

 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 

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

Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Engyel László ügyintéző 
Meghívott: Gergő Edmond igazgató, Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat 
Véleményező bizottságok: 



pénzügyi bizottság 2019. 04. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 04. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 04. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
A Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat megküldte elfogadásra DMJV Közgyűlésének 2018. évi 
éves beszámolóját, valamint a vezető tisztségviselő megbízása is lejár 2019. május 31-én, 
ezért szükséges a személyéről dönteni 
 
 
35. Javaslat a DMJV Polgármesteri Hivatal Gyepmesteri Telepének korszerűsítésére, 
felújítására 
 
Előadó:  Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 
 Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság 
 Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 
 Pénzügyi Bizottság 
Előkészítő: Tóth Andrea ügyintéző 
Meghívott: Mádai Balázs DVG Zrt. elnök-vezérigazgató 
Véleményező bizottságok: 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2019.04.16. 
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság 2019.04.16. 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 2019.04.16. 
Pénzügyi Bizottság 2019.04.16. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
Árajánlatot kértünk be a DVG Zrt.-től a DMJV Polgármesteri Hivatal Gyepmesteri Telepének 
(természetben: 2400 Dunaújváros, 0127 hrsz.) bejárása során a telep humán részlegén és 
a kennelekkel kapcsolatban tapasztalt problémák javítására. 
 
 
36. Javaslat gazdasági szereplők kiválasztására a Gábor Áron utcában parkolók épí-
tése kapcsán műszaki ellenőri feladatok ellátására 
 
Előadó: Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető 
Előkészítő: Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője 
 Nyáradi Anna ügyintéző 
Meghívott: 
Véleményező bizottságok: 
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság

 20
19. 04. 16. 

pénzügyi bizottság 2019. 04. 16. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság

 20
19. 04. 16. 

A napirendi pont rövid tartalma: 
Az előterjesztés a Gábor Áron utcában építési engedéllyel rendelkező új parkolóhelyek kivitelezése 

kapcsán a műszaki ellenőri feladatok ellátása vonatkozásában a gazdasági szereplők kiválasztására 

tesz javaslatot. 

 
 
 
37. Javaslat a Vasmű út 53-57. előtt parkolók kivitelezésére vonatkozó vállalkozási 



szerződés megkötésére 
 
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. 04. 16. 

pénzügyi bizottság 2019. 04. 16. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság

 20
19. 04. 16. 

ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 04. 16. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
Az előterjesztés Dunaújváros területén, a Vasmű út 53-57. előtt új parkolóhelyek kivitelezési 
munkáira beérkezett árajánlat alapján a vállalkozási szerződés megkötésére tesz javaslatot. 
 
 

38. Javaslat a Római városrészben parkolók egyesített engedélyezési és kiviteli terv-
ének 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. 04. 16. 

pénzügyi bizottság 2019. 04. 16. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság

 20
19. 04. 16. 

ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 04. 16. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
Az előterjesztés a Római városrész területét vizsgáló,  elfogadott tanulmányterv alapján 
parkolóhelyek egyesített engedélyezési és kiviteli tervének elkészítésére tesz javaslatot. 
 
 
39. Javaslat a Liszt Ferenc kertben új parkolóhelyek közterület alakítási tervének el-
készítésére 
 
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. 04. 16. 

pénzügyi bizottság 2019. 04. 16. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság

 20
19. 04. 16. 

ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 04. 16. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
Az előterjesztése a Liszt Ferenc kertben elfogadott tanulmányterv alapján a parkolóhelyek 
közterület alakítási tervének elkészítésére tesz javaslatot a DVG Zrt. által küldött árajánlat 
alapján. 
 
 
40. Javaslat Dunaújváros területén új gyalogos-átkelőhelyek tervezésére 
 
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. 04. 16. 

pénzügyi bizottság 2019. 04. 16. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság

 20
19. 04. 16. 

ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 04. 16. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
Az előterjesztése Dunaújváros területén 3 helyszínen gyalogos-átkelőhelyek egyesített en-
gedélyezési és kiviteli tervének elkészítésére tesz javaslatot a DVG Zrt. által küldött áraján-
latok alapján. 
 
 
41. Javaslat az Október 23. tér 10-13. épület keleti oldalán elhelyezkedő járdaszaka-
szok burkolat felújítási munkáinak támogatására 
 
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: Gebei Bálint ügyvezető igazgató, Dózsa Lakásfenntartó Szövetkezet 
Véleményező bizottságok: 
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság

 20
19. 04.16. 

pénzügyi bizottság 2019. 04.16. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság

 20
19. 04.16. 

ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 04.16. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
Az előterjesztés az Október 23. tér 10-13. épülettömb keleti oldalán elhelyezkedő, az épület 
állagát veszélyeztető járdaszakaszok - vízkár elhárítására irányuló - burkolatfelújítási mun-
káinak támogatására tesz javaslatot a Dózsa Lakásfenntartó Szövetkezet támogatási kér-
elme alapján. 
 
42. Javaslat Dunaújváros Vasmű úton található köztéri nyilvános illemhely üzemelte-
tési 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 osztályvezető 
 Szabó László ügyintéző 
Meghívott:  
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2019.04. 16. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.04. 09. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.04. 10. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2019.04. 09. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros Vasmű úton található köztéri nyilvános illemhely üzemeltetésére beérkezett 
árajánlatok ismertetése, összehasonlítása és a nyertes ajánlat kiválasztása 
 

 

43. Javaslat Dunaújváros területén lévő forgalomirányító berendezésekhez vissza-
számlálók kihelyezési munkáinak elvégzésére 

 
Előadó: Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője 
Előkészítő: Debreczeni Tamás vezető ügyintéző 
Meghívott: 
Véleményező bizottságok: 
Városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2019. 04. 09. 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 04. 10. 
Pénzügyi bizottság 2019. 04. 16. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

 20
19. 04. 09. 

A napirendi pont rövid tartalma: 



Dunaújváros területén lévő forgalomirányító berendezésekhez visszaszámlálók kihelyezési 
munkáinak elvégzésére beérkezett árajánlatok ismertetése és megtárgyalása. 
 

 

44. Javaslat Dunaújváros területén járda felújítási és útbaigazító táblák kihelyezési 
munkálataira 

 

Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
 a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság el-

nöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
 Debreczeni Tamás vezető ügyintéző  
Meghívott: Mádai Balázs DVG Zrt. – elnök-vezérigazgató 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2019. 04. 16. 
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2019. 04. 09. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 04. 10. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

 20
19. 04. 09. 

 
A napirendi pont rövid tartalma: 
Az előterjesztés a Dunaújváros területén járda felújítási és útbaigazító táblák kihelyezési 
munkálataira tesz javaslatot a DVG Zrt. által megküldött árajánlatok alapján. 
 
 
45. Javaslat Dunaújváros, Széchenyi I. közben parkoló (P4) kialakítási munkálatára 
 

Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
 a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság el-

nöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
 Debreczeni Tamás vezető ügyintéző 
Meghívott: Mádai Balázs DVG Zrt. – elnök-vezérigazgató 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2019. 04. 16. 
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2019. 04. 09. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 04. 10. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

 20
19. 04. 09. 

A napirendi pont rövid tartalma: 
 Az előterjesztés a Dunaújváros, Széchenyi I. közben parkoló (P4) kialakítási munkálatára 
tesz javaslatot a DVG Zrt. által megküldött árajánlata alapján. 
 
 
46. Javaslat a Dunaújvárosi Református Egyházközség ingatlan határán létesítendő 
támfal  tervezésére és az engedélyezési eljárás lefolytatására 



 
Előadó: Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető 
Előkészítő: Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője 
 Szedresi Csaba ügyintéző 
Meghívott: Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt. 
Véleményező bizottságok: 
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság

 20
19. 04. 09. 

pénzügyi bizottság 2019. 
04. 16. 

gazdasági és területfejlesztési bizottság
 20
19. 04. 10. 

ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 04. 09 
A napirendi pont rövid tartalma: 
Jelen előterjesztés a Dunaújvárosi Református Egyházközség ingatlan határán megépülő támfal 

létesítésére vonatkozó tervek elkészítésére és az engedélyezési eljárás lefolytatására tesz javaslatot  a 

DVG Zrt. megbízásával. 
 

 
47. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város a Felső-foki patak 0+027-0+502 km. sza-
kaszának medertisztítási 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 2019.04. 16. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.04. 16. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2019.04. 16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.04. 16. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros MJV területén található Felsőfoki-patak medrének 0+027-0+502 km. 
szakaszának medertisztítási munkálatai váltak szükségessé! Évek alatt a patakmederbe 
rengeteg növényi eredetű, kommunális hulladék és egyéb hordalék került. Ennek követ-
keztében a patak folyása erősen gátolva van. 
 
 
48. Javaslat a Dunaújvárosi Vízi Társulatnak a közcélú vízgazdálkodási feladatok el-
látására vonatkozó önkormányzati hozzájárulás biztosítására 
 
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 2019.04. 16. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.04. 16. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2019.04. 16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.04. 16. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros MJV Önkormányzatának tulajdonában lévő vízgazdálkodási művek üze-
meltetésére, karbantartására, azaz a közcélú vízgazdálkodási feladatok ellátására, fen-
ntartási munkákra irányuló 2019. július 01. – 2020. június 30. tartó üzemeltetési szerződés 
megkötése a Dunaújvárosi Vízi Társulattal. 
 
 
49. Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlanok 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. 04. 16. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 04. 16 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2019. 04. 16 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 04. 16 
A napirendi pont rövid tartalma: 
Jelen előterjesztés a Pentele Klubház, a Szabadság u. 30. alatti klubhelyiség, a Jókai u. 19. 
kapu, valamint Óvodák felújítási munkáira tesz javaslatot a DVG Zrt. által megküldött 
költségvetések alapján. 
50. Javaslat gazdasági szereplők kiválasztására Dunaújváros Megyei Jogú Város - el-
választott rendszerű csapadékvíz elvezetés - vonatkozásában az egységes elektroni-
kus közműnyilvántartás rendszer  elkészítésére. 
 
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 

 Varga Géza ügyintéző 
Meghívott: 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2019.04.16. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.04.16. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2019.04.16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.04.16. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
Jelen előterjesztés  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatára  jogszabályi 
kötelezésnek megfelelően a Dunaújváros elválasztott rendszerű csapadékvíz elvezető 
rendszer tekintetében, az egységes elektronikus nyilvántartási rendszer létrehozására 
vonatkozóan a gazdasági szereplők kiválasztására tesz javaslatot. 



 

 
 

 
 
Egyebek 
 
 
 
Dunaújváros, 2019. április 12. 
 
                      Pintér Attila s.k.                  

                 pénzügyi bizottság elnöke 
                                                                       


