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Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 1. Földszinti díszterem 
 
 
Nyílt napirendek: 
 
 
1. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2019. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) önkormányzati 
rendelet módosítására 
 
Előadó: Cserna Gábor polgármester 
Előkészítő: Salamonné Pintér Mónika költségvetési és pénzügyi osztályvezető 

Nagy Lászlóné költségvetési vezető ügyintéző 
Meghívott: 
Véleményező bizottságok: 
Pénzügyi bizottság 2019.06.11. 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.06.12. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.06.11. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által elfogadott 2019. évi 
költségvetést érintő döntések, valamint a kötött felhasználású állami támogatások 
felhasználása és saját hatáskörű előirányzat változások átvezetése a költségvetési 
rendeleten 
 
 
2. Javaslat kártérítési igény elbírálására 
 
Előadó: jogi és közgyűlési osztályvezető 
Előkészítő: dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető 
 dr. Horváth Petra ügyintéző 
Meghívott: Bányai Józsefné károsult 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.06.11. 



pénzügyi bizottság 2019.06.11. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
2019. március 2-án a Dunaújváros, Baracsi úton a Lajos király krt. felé haladva, a buckás 
járdán az egyenetlen útviszony miatt elesett a károsult, melynek következtében több 
helyen megsérült. A károsult vagyoni kártérítési igénnyel lépett fel DMJV 
Önkormányzatával szemben. 
 
 
 
3. 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 2019.06.11. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.06.11. 
a gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.06.12. 
a pénzügyi bizottság 2019.06.11. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
A rendeletmódosításra azért van szükség, mert az időskorúak támogatásának időpontja 
változik, az új időpont az idősek világnapja: október 1. 
 
 
 
4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 
szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 
35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete alapján az időskorúak támogatása 
időpontjának meghatározására 
 
Előadó: a szociális,  egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
a pénzügyi bizottság elnöke 

Előkészítő: Dr. Deák Mária osztályvezető 
Meghívott: 
Véleményező bizottságok: 
a szociális,  egészségügyi és lakásügyi bizottság 2019.06.11. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.06.11. 
a gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.06.12. 
a pénzügyi bizottság 2019.06.11. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
A szociális rendelet az időskorúak támogatása esetében tartalmazza azt, hogy az 
önkormányzat egy évben 1-3 alkalommal nyújt támogatást. A támogatás nyújtásának 
konkrét időpontjáról a közgyűlésnek külön döntést kell hoznia. 
 
 
 



 
5. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
által végzett feladatellátás (közfoglalkoztatás) kapcsán felmerülő költségvetési 
többlettámogatási igény elbírálására 
 
Előadó: a Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága elnöke 
 a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság elnöke 
 a Pénzügyi Bizottság elnöke 
 az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság elnöke 

Előkészítő: Szabó Ádám személyügyi és működtetési osztályvezető 
 Burkovics Otilia titkársági igazgatási ügyintéző 
Meghívott: Hosszú János Dunaújváros MJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata elnöke 
Véleményező bizottságok: 
Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 2019.06.11. 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 2019.06.12. 
Pénzügyi Bizottság 2019.06.11. 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2019.06.11. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2019. évi közfoglalkoztatás 
megvalósításának problémamentes lebonyolítása érdekében a költségvetési 
többlettámogatási igényüket 12 M Ft összegben (7,2 M Ft vissza nem térítendő, valamint 
4,8 M Ft visszatérítendő támogatás) kérelmezte. 
 
 
 
 
6. Javaslat a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének 
támogatásáról szóló 2019. évi pályázat benyújtására és a támogatás átadására a 
KNYKK Zrt. részére 
 
Előadó: pénzügyi bizottság elnöke 
 városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
 ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Előkészítő: Szabó Imre osztályvezető 
 Borka Ildikó pályázati koordinációs ügyintéző 
Meghívott: Erős István Fejér megyei helyi személyszállítási üzletágvezető, KNYKK Zrt., 
 8000 Székesfehérvár, Börgöndi út 14., eros.istvan@knykk.hu 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2019.06.11. 
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2019.06.11. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.06.11. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.06.12. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására meghirdetett 
központi költségvetési pályázaton az önkormányzat a korábbi évekhez hasonló módon 
támogatást kíván igényelni. Az előterjesztés tárgya a pályázat benyújtása, a támogatás 
átadása a KNYKK Zrt. részére és a kapcsolódó megállapodás megkötése. 
 
 
 
 



 
7. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város környezeti állapotáról szóló 
tájékoztató nyomdai munkáinak kivitelezéséről szóló árajánlatok bekérésére 
 
Előadó: a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
Előkészítő: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
 Petrovickijné Dr. Angerer Ildikó környezetvédelmi vezető ügyintéző 
Meghívott: 
Véleményező bizottságok: 
Városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2019.06.11. 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.06.12. 
Pénzügyi bizottság 2019.06.11. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
A környezet védelmének általános szabályiról szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) 
bekezdésének e) pontja, valamint az 51. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a települési 
önkormányzat az illetékességi területén tájékoztatja a lakosságot a helyi környezet 
állapotának alakulásáról. E jogszabályi követelménynek teszünk eleget Dunaújváros 
Megyei Jogú Város környezeti állapotáról szóló tájékoztató elkészítésével és nyomdai 
kiadásával. A kiadványkészítés költsége Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlésének a 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. 
(II.15.) számú önkormányzati rendelete, 5. melléklet, 7. környezetvédelem és 
hulladékgazdálkodás cím, dologi kiadások sorában rendelkezésre áll. A nyomdai munkák 
kivitelezésére javaslatot teszünk arra, hogy mely nyomdáktól kérjünk be árajánlatot. 
 
 
 
 
8. Javaslat az EMAS Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszer 
újrahitelesítéséhez akkreditált hitelesítő kiválasztására és a felülvizsgálati hitelesítő 
audit megrendeléséről szóló polgármesteri határozat-tervezet véleményezésére 
 
Előadó: a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
Előkészítő: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
 Petrovickijné Dr. Angerer Ildikó környezetvédelmi vezető ügyintéző 
Meghívott: 
Véleményező bizottságok: 
Városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2019.06.11. 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.06.12. 
Pénzügyi bizottság 2019.06.11. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2007. óta rendelkezik regisztrált 
EMAS Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszerrel, melyet a jogszabály szerint 
a Környezetvédelmi Nyilatkozattal együtt évente hitelesíttetni, 3 évente pedig 
újrahitelesíttetni szükséges. Mivel az országban egyetlen akkreditációval rendelkező EMAS 
hitelesítő van, így árajánlatot a 457/2019. (V. 30.) PM. számú polgármesteri határozatnak 
megfelelően Ferjancsik Zsombor úrtól, a DQS Hungary Kft. egyéni EMAS hitelesítőjétől 
kértünk (1026 Budapest, Guyon R. u. 21.), aki kezdetektől fogva hitelesítette a hivatal 
környezetirányítási rendszerét. A hitelesítő megküldte árajánlatát. A hitelesítés költsége 



Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2019. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) számú 
önkormányzati rendelete, 5. melléklet, 7. környezetvédelem és hulladékgazdálkodás cím, 
dologi kiadások sorában rendelkezésre áll. 
 
 
 
9. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város 2019-2024-ig szóló IV. Települési 
Környezetvédelmi Programja nyomdai munkáinak kivitelezéséről szóló árajánlatok 
bekérésére 
 
Előadó: a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
Előkészítő: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
 Petrovickijné Dr. Angerer Ildikó környezetvédelmi vezető ügyintéző 
Meghívott: 
Véleményező bizottságok: 
Városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2019.06.11. 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.06.12. 
Pénzügyi  bizottság 2019.06.11. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) 
bekezdése alapján a települési önkormányzat a környezet védelme érdekében önálló 
települési környezetvédelmi programot (a továbbiakban: TKP) dolgoz ki a 48/E. §-ban 
foglaltak szerint, amelyet a képviselő-testület (közgyűlés) hagy jóvá. A 2019-2024. évekre 
szóló IV. Települési Környezetvédelmi Programot Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Közgyűlésének 176/2019. (III. 21.) számú határozatával fogadta el és egyidejűleg 
rendelkezett a nyomdai úton történő kiadásról is. A kiadvány elkészítésével az EMAS 
célkitűzéseinek és a program széleskörű megismertetésének teszünk eleget. A nyomdai 
munkák kivitelezésére 3 nyomdától kérünk be árajánlatot. A kiadványkészítés költsége 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2019. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) számú 
önkormányzati rendelete, 5. melléklet, 7. környezetvédelem és hulladékgazdálkodás cím, 
dologi kiadások sorában rendelkezésre áll. A nyomdai munkák kivitelezésére javaslatot 
teszünk arra, hogy mely nyomdáktól kérjünk be árajánlatot. 
 
 
 
10. Javaslat a 9. számú háziorvosi rendelőben található, dr. Bekő Irén tulajdonát 
képező berendezések megvásárlására 
 
Előadó: Dr. László Borbála osztályvezető 
Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető 
 Dr. Schleicher Judit jogi és egészségügyi ügyintéző 
Meghívott: Dr. Bekő Irén háziorvos 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2019.06.11. 
pénzügyi bizottság 

 2019
.06.11. 



gazdasági és területfejlesztési bizottság
 2019
.06.12. 

A napirendi pont rövid tartalma: 
Dr. Bekő Irén az Ezoterika 3x7 Bt. képviselője a 9. számú háziorvosi körzetet 2019. 
augusztus 31. napjáig látja el. A doktornő a tulajdonát képező, a körzet ellátásához 
szükséges tárgyi eszközöket (számítógép, monitor, scanner, légkondicionáló stb.) 
megvételre ajánlotta fel. A javaslat elfogadása esetén a Nemzeti Egészségbiztosítási 
Alapkezelőtől a 9. sz. felnőtt háziorvosi körzetre adott finanszírozásból a szükséges összeg 
rendelkezésre áll. A rendelő felszerelése az Önkormányzat feladata. 
 
 
 
11. Javaslat a 8. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására dr. Surányi Hilda orvossal 
feladatellátási előszerződés, feladatellátási szerződés megkötésére és támogatás 
iránti kérelem elbírálására 
 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető 
 Dr. Schleicher Judit jogi és egészségügyi ügyintéző 
Meghívott: Dr. Surányi Hilda orvos 
 Dr. Révész Gertrud orvos 
 Dózsáné dr. Sasvári Ildikó FMKH DJH Népegészségügyi Osztály 
 osztályvezető 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2019.06.11. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.06.11. 
pénzügyi bizottság 2019.06.11. 
gazdasági és területfejlesztésibizottság 2019.06.12. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
A dunaújvárosi 8. számú felnőtt háziorvosi körzetet Dunaújváros MJV Önkormányzata látja 
el jelenleg helyettesítéssel. Dr. Surányi Hilda orvos az üres praxis betöltésére jelentkezett, 
munkája megkezdéséhez támogatást igényel Önkormányzatunktól. Az előterjesztés 
Surányi Hilda orvossal feladatellátási előszerződés és feladatellátási szerződés 
megkötésére, valamint a támogatási kérelem elbírálására irányul. 
 
 
 
12. Javaslat Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2019. évi támogatására 
 
Előadó: gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága elnöke 
  pénzügyi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető 
 Hum László ügyintéző 
Meghívott: Magosi Lajos tűzoltó ezredes, FMKI igazgató 
 Lóki Richárd tűzoltó alezredes, FMKI DKK katasztrófavédelmi kirendeltség-
vezető 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.06.12. 



közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága 2019.06.11. 
pénzügyi bizottság 2019.06.11. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
A FM-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője, Magosi Lajos igazgató, illetve Lóki Richárd, a 
Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője azzal a kéréssel fordult Dunaújváros 
MJV Polgármesteréhez, hogy Önkormányzatunk 5 millió forinttal támogassa a dunaújvárosi 
kirendeltség, valamint a tűzoltó-parancsnokság személyi állományának 2019. évi jutalmazását. 
A kérelmezett összeg fedezete a költségvetési rendeletben nevesítve rendelkezésre áll. 
 
 
 
 
13. Javaslat a dunaújvárosi székhelyű polgárőr szervezetek 2019. évi támogatására 
 
Előadó: humán szolgáltatási osztályvezető 
Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető 
 Hum László ügyintéző 
Meghívott: Tóth Csaba elnök, Dupent Polgárőr Egyesület 
 Peczen Antal elnök, Pannon Polgárőrség 
 Varga Sándor elnök, Dunaújvárosi Táborállási Polgárőrség 
 Hegedüs László elnök, Dunaújvárosi Városvédő Polgárőrség 
Véleményező bizottságok: 
Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 2019. 06.11. 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 2019. 06.12. 
Pénzügyi Bizottság 2019. 06.11. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
A dunaújvárosi illetékességű polgárőr szervezetek – az előző évekhez hasonlóan – 
működési támogatást kértek Önkormányzatunktól az idei évre. Dunaújváros MJV 
Önkormányzatának 2019. évi költségvetésében külön soron szerepel a polgárőrségek 
működési támogatása összesen 4.000.000 forint összegben. 
 
 
 
 
 
14. Javaslat a Gábor Áron utcában új parkolóhelyek kivitelezésére és az építési 
munkákkal összefüggő szerződések elfogadására 
 
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. 
 Nagy Zsolt ügyvezető, Go-Way Kft. 
Véleményező bizottságok: 
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság
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19.06.11. 

pénzügyi bizottság 2019.06.11. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság

 20



19.06.12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.06.11. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
Az előterjesztés a Gábor Áron utcában építési engedéllyel rendelkező új parkolóhelyek 
kivitelezésére és az építési munkákkal összefüggő szerződések elfogadására tesz 
javaslatot. 
 
 
15. Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó 
szolgáltatási keretszerződés 1. sz. módosítás - 2019. április-december 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 2019.06.11. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.06.12. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2019.06.11. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.06.11. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
DMJV Önkormányzata a DVG Zrt. útján látja el közfeladatait évente kötendő szolgáltatási 
keretszerződés alapján. A szerződésben meghatározott (II.) Parkfenntartás, városi parkok 
zöldterületek fenntartása feladatokra jóváhagyott előirányzat mértéke előreláthatólag nem 
elegendő a feladatok zökkenőmentes ellátására, mely a szerződés 1. számú módosítását 
indokolja. 
 
 
 
16. Javaslat DMJV közigazgatási területén működtetett térfelügyeleti kamerarendszer 
karbantartására, javítására, folyamatos üzemének biztosítására 
 
Előadó: Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető 
Előkészítő: Markóth Béla osztályvezető 
 Farkas Róbert ügyintéző 
Meghívott: 
Véleményező bizottságok: 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2019.06.11. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.06.12. 
pénzügyi bizottság 2019.06.11. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.06.11. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
A 615/2018 (VI.28.) PM. határozat alapján az Önkormányzat és az ERANDO 
Biztonságtechnikai Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. között 2018. július 09. napján létrejött 
vállalkozási szerződés 2019. július 31. napjával lejár. Jelen előterjesztés a karbantartással 
kapcsolatos gazdasági szereplő kiválasztására tesz javaslatot. 
 
 



 
17. Javaslat Dunaújváros szúnyoggyérítésre vonatkozóan a vállalkozói szerződés 
jóváhagyására 
 
Előadó: városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
Előkészítő: Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
 Szabó László ügyintéző 
Meghívott:  
Véleményező bizottságok: 
Pénzügyi bizottság 2019.06.11. 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.06.12. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.06.11. 
Városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2019.06.11. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros szúnyoggyérítésre vonatkozóan a vállalkozói szerződés jóváhagyása 
 
 
 
 
 
Dunaújváros, 2019 június 07. 
 
 
 
 
                      Pintér Attila s.k.                  
                   pénzügyi bizottság elnöke 


