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Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 1. Földszinti díszterem 
 
 
Nyílt napirendek: 
 
 
1. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi 
költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására 
 
Előadó: Cserna Gábor polgármester 
Előkészítő: Salamonné Pintér Mónika költségvetési és pénzügyi osztályvezető 
 Börcs-Bajnok Csilla számviteli vezető ügyintéző 
Meghívott: Bata János könyvvizsgáló 
 
Véleményező bizottságok: 
Pénzügyi bizottság 2019. 05. 07. 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 05. 07. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 05. 07. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról 
szóló rendelet-tervezete a hatályos jogszabályok szerint előkészítésre került. Szükséges a 
közgyűlés által a rendelet elfogadása, melyhez a könyvvizsgáló véleményét csatoltuk. 
 
 
2. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2019. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) önkormányzati 
rendelet módosítására 
 
Előadó: Cserna Gábor polgármester 
Előkészítő: Salamonné Pintér Mónika költségvetési és pénzügyi osztályvezető 

Nagy Lászlóné költségvetési vezető ügyintéző 
Meghívott: 
Véleményező bizottságok: 



Pénzügyi bizottság 2019. 05. 07. 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 05. 07. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 05. 07. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által elfogadott 2019. évi 
költségvetést érintő döntések, valamint a kötött felhasználású állami támogatások 
felhasználása és saját hatáskörű előirányzat változások átvezetése a költségvetési 
rendeleten 
 
 
3. Javaslat a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító – sodorvonali vezeték rekonstrukció 
tárgyában induló közbeszerzési eljárás során a műszaki ellenőri tevékenység 
ellátásának biztosítása tárgyban benyújtott ajánlatok értékelésére, a nyertes 
kiválasztására 
 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

a pénzügyi bizottság elnöke    
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke 
az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke 

Előkészítő: Dr. Sürü Renáta jegyző 
 Somfainé Petőfalvi Anita közbeszerzési referens 
 Rontó Mónika közbeszerzési referens 
Meghívott: 
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 2019.05. 07. 
Pénzügyi Bizottság 2019.05. 07. 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2019.05. 07. 
Városüzemeltetési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2019.05. 07. 
Az Önkormányzat Bírálóbizottsága 2019.05. 06. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a „Dunaújvárosi Szennyvíztisztító – so-
dorvonali vezeték rekonstrukció tárgyában induló közbeszerzési eljárás során a műszaki 
ellenőri tevékenység ellátásának biztosítása” tárgyban ajánlatok benyújtását kérte. Az elő-
terjesztés az ajánlattételi határidőben benyújtott ajánlatok alapján az ajánlatok értékelésére 
és a nyertes kiválasztására irányul. 
 
 
4. Javaslat „Új fogászati kezelőegységek beszerzése” tárgyú közbeszerzési 
eljárás ajánlattételi felhívásának, és közbeszerzési dokumentumainak elfogadására, 
az eljárás megindítására 
 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

a pénzügyi bizottság elnöke    
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke 

Előkészítő: Dr. Sürü Renáta jegyző 
 Rontó Mónika közbeszerzési referens 
 Somfainé Petőfalvi Anita közbeszerzési referens 
 
Meghívott: 



Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 2019.05. 07. 
Pénzügyi Bizottság 2019.05. 07. 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2019.05. 07. 
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság 2019.05. 07. 
Az Önkormányzat Bírálóbizottsága 2019.05. 06. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
A fogászati alapellátás működésének biztosítása érdekében a dunaújvárosi 7., 15. és 18. 
számú fogászati körzetben új fogászati kezelőegységek beszerzése vált  szükségessé. 
Jelen előterjesztés a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és közbeszerzési 
dokumentumainak véleményezésére, közbeszerzési eljárás megindítására irányul. 
 
 
5. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről, a 
„Szálloda és Rendezvényközpont létesítése az AQUANTIS Wellness- és Gyógyászati 
Központ mellett” című projekt megvalósításához szükséges szerződések 
megkötésére 
 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
 a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
Előkészítő: Szabó Imre, főépítészeti, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
 Fetth Dóra Timea pályázati koordinációs vezető ügyintéző 
Meghívott: Mádai Balázs ügyvezető igazgató, Vasmű út 41. Irodaház Kft. 
 Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt. 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.05. 07. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.05. 07. 
pénzügyi bizottság 2019.05. 07. 
a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2019.05. 07. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
A Modern Városok Program keretében az Új szálloda vonatkozásában szükséges új 
szerződéseket megkötni. A projekt sikeres megvalósításához szükséges a műszaki ellenőri, 
projektmenedzseri, PR tevékenységre vonatkozó és közbeszerzési eljárás lefolytatására 
irányuló szerződés megkötése. 
 
 
6. Javaslat az MVP keretében az “Új városi fürdő- és vízi sport centrum 
megvalósításának ingatlan-fejlesztési és beruházási koncepciója” projekt 
“Fürdőpark kialakítása” projektelem nyilvánosság biztosítására vonatkozó megbízási 
szerződés megkötésére 
 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
 pénzügyi bizottság elnöke 
 a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke 
Előkészítő: Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető 
 Sipos Réka pályázati koordinációs ügyintéző 
Meghívott: Mádai Balázs – DVG Zrt. elnök-vezérigazgató 
 
 



Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.05. 07. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.05. 07. 
pénzügyi bizottság 2019.05. 07. 
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2019.05. 07. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
Az előterjesztés a MVP “Új városi fürdő- és vízi sport centrum megvalósításának ingatlan-
fejlesztési és beruházási koncepciója” projekt “Fürdőpark kialakítása” projektelem 
nyilvánosságának biztosításához szükséges szerződés véleményezésére irányul. 
 
 
7. Javaslat a Közművelődési pályázatra érkezett alapítványi kérelmek elbírálására 
 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető 
 Bokor Zsuzsanna, kulturális ügyintéző 
Meghívott: 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2019.05. 07. 
pénzügyi bizottság 2019.05. 07. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.05. 07. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.05. 07. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
 A 200/2019. (III.18.) PM határozattal kiírt 2019. évi Közművelődési pályázatra 31 kérelem 
érkezett, a kiírás szerint a felosztható összeg 10 M Ft. 11 kérelmet alapítvány nyújtott be 
arról a közgyűlés dönthet, a többi kérelem elbírálásáról polgármesteri határozattal születik 
döntés. 
 
 
8. Javaslat a Közművelődési pályázat elbírálására 
 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető 
 Bokor Zsuzsanna, kulturális ügyintéző 
Meghívott: 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2019.05. 07. 
pénzügyi bizottság 2019.05. 07. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.05. 07. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
 A 200/2019. (III.18.) PM határozattal kiírt 2019. évi Közművelődési pályázatra 31 kérelem 
érkezett, a kiírás szerint a felosztható összeg 10 M Ft. 11 kérelmet alapítvány nyújtott be 
arról a közgyűlés dönthet, a többi kérelem elbírálásáról polgármesteri határozattal születik 
döntés. 
 
 
 



9. Javaslat a „Mindannyian Mások Vagyunk” Egyesület részére nyújtott támogatás 
utólagos jóváhagyására 
 
Előadó: dr. László Borbála osztályvezető 
Előkészítő: dr. László Borbála osztályvezető 
 Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző 
Meghívott:  Kovács Pálné egyesület elnöke 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2019. 05. 07. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 05. 07. 
pénzügyi bizottság 2019. 05. 07. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
A „Mindannyian Mások Vagyunk” Egyesület kérte Esélyegyenlőségi Program 
megrendezésének támogatását. A program időpontja miatt Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Polgármestere a véleményezésre jogosult bizottságok utólagos jóváhagyása mellett döntött 
a támogatás megítéléséről. 
 
 
10. Javaslat a Pentelei Mentálhigiénés Általános Iskola Szakképző Iskola és 
Gimnázium villámvédelmi hibáinak javítási munkáira forrás biztosítására 
 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
 Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző 
 
 
Meghívott: Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt. 
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.05. 07. 
Pénzügyi bizottság 2019.05. 07. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.05. 07. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
A Magyar út 49. szám alatt található Iskola villámvédelmi hibáinak javítási munkáira a DVG 
Zrt. ajánlata bruttó 551.045,-Ft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dunaújváros, 2019 május 03. 
 
 
 
 
                      Pintér Attila s.k.                  
                   pénzügyi bizottság elnöke 


