
DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 
GAZDASÁGI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 
Dunaújváros, Városháza tér 1. 
(06-25)  544-274 
E-mail:gazdasagi@pmh.dunanet.hu 

 
 
 

M E G H Í V Ó  
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
 a  Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 

2019. február 6-án (szerda) 
15:00 órai kezdettel 

rendes nyílt ülést tart, melyre meghívom 
 
 
 
 

Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér  1. Földszinti díszterem 
 
 
 
 
Javasolt napirend: 
 
1.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 2019. évi cafetéria juttatási 
keretének elfogadására 
 
Előadó: Dr. Sürü Renáta jegyző 
Előkészítő: Szabó Ádám osztályvezető 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 02. 06. 
pénzügyi bizottság 2019. 02. 05. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 02. 05. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény vonatkozó szabályai alapján a 
polgármester tekintetében rendelkezni kell a cafetériajuttatás mértékéről, a juttatás 
igénybevételének részletes szabályairól, elszámolásának rendjéről és az esetleges 
visszatérítésről. Előbbiek alapján ezúton kérem a Tisztelt Közgyűlést Dunaújváros MJV 
Polgármestere 2019. évi cafetériajuttatás keretének elfogadására.  
 
 
2.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. február 05. 



az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2019. február 05. 
a gazdasági és területfejlesztési bizottság    2019. február 06. 
a pénzügyi bizottság       2019. február 05. 
 A napirendi pont rövid tartalma: A rendeletmódosításra több apróbb pontosítás miatt van 
szükség pl. időskorúak támogatása: Húsvét áprilisban lesz, ezért a kérelmek beadásának 
időpontját változtatni kell, a lakásfenntartási támogatás lehetőségénél a rendelet szövegét 
pontosítani kell (közüzemei szolgáltatók mellett a társasházakat is nevesíteni kell), a születési 
támogatás kiutalásának időpontját módosítani szükséges. 
 
3.Javaslat a rászoruló dunaújvárosi gyermekek 2019. évi szünidei étkeztetésének 
biztosítására 
 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
                       a pénzügyi bizottság elnöke 
                       a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
Előkészítő: Dr. Deák Mária osztályvezető 
Meghívott:     - 
Véleményező bizottságok: 
Szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság           2019. 02. 05. 
Pénzügyi bizottság 2019. 02. 05. 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 02. 06. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                          2019. 02. 05. 
 A napirendi pont rövid tartalma: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény rendelkezései szerint a települési önkormányzatok kötelesek gondoskodni 
a hátrányos helyzetű, illetve a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek szünidei gyermekétkeztetésének megszervezéséről, amennyiben 
azt a szülő, vagy más törvényes képviselő kéri. A jogszabály lehetőséget biztosít arra, hogy az 
önkormányzat saját költségvetése terhére más rászoruló gyermekek számára is lehetővé tegye a 
szünidei gyermekétkeztetés igénybevételét. Az előterjesztés a szünidei étkeztetésbe bevonható 
gyermekek körére, az étkeztetés időtartamára és lebonyolítására tesz javaslatot.  
 
 
4.Javaslat a Muzsikáló Fiatalok Alapítvány részére nyújtott támogatás elszámolásának 
elfogadására 
  
Előadó:  dr. László Borbála osztályvezető   
Előkészítő:  dr. László Borbála osztályvezető 
  Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző  
Meghívott:  Fazekas Andrea kuratórium elnöke  
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2019. 02. 04. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 02. 05. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 
264/2018. (V.17.) határozatával 200.000,- forint vissza nem térítendő támogatást ítélt meg a 
Muzsikáló Fiatalok Alapítvány részére „Móriczos Piknik” megrendezésére. A kuratórium elnöke 
megküldte elszámolását. A Költségvetési és Pénzügyi Osztály a számlákat áttekintette, 
számszakilag és számviteli szempontból rendben találta.  
 
5.Javaslat a „Mindannyian Mások Vagyunk Egyesület” részére nyújtott támogatás 
elszámolásának elfogadására 
  
Előadó:  dr. László Borbála osztályvezető   
Előkészítő:  dr. László Borbála osztályvezető 
  Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző  
Meghívott:  Kovács Pálné, az egyesület elnöke 
Véleményező bizottságok: 



szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2019. 02. 04. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 02. 05. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a 480/2018. 
(V.17.) PM határozatával 310.000,- forint vissza nem térítendő támogatást ítélt meg a 
„Mindannyian Mások Vagyunk” Egyesület részére működési támogatásként. Az egyesület elnöke 
megküldte elszámolását. A Költségvetési és Pénzügyi Osztály a számlákat áttekintette, 
számszakilag és számviteli szempontból rendben találta.  
 
6.Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben megüresedett 
álláshelyeknek a fenntartó engedélyével történő betöltéséről szóló közgyűlési határozatok 
hatályon kívül helyezésére 

 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
 az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. László Borbála humán szolgáltatási osztályvezető 
 Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző 
Meghívott: -  
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2019. 02. 05. 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság  2019. 02. 05. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 02. 05. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság           2019. 02. 0  

  
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés az önkormányzat fenntartásában lévő 
intézményekben megüresedett álláshelyek fenntartó engedélyével történő betöltéséről szóló 
83/2014. (IV.24.) határozat, valamint az azt módosító 179/2015. (IV.23.) határozat hatályon kívül 
helyezését kezdeményezi az engedélyezés okafogyottá válása kapcsán. 
 
 
7.Javaslat a Dunaújváros MJV Önkormányzata és a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet 
között a 8. számú felnőtt háziorvosi körzet rezsiköltségének fizetését biztosító 
megállapodás megkötésére 

 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

                                      a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                                      a pénzügyi bizottság elnöke 

Előkészítő:  Dr. László Borbála osztályvezető 
  Dr. Schleicher Judit jogi és egészségügyi ügyintéző 
Meghívott: Dr. Mészáros Lajos főigazgató Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet 

Dunaújváros 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság  2019. 02. 05. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2019. 02. 05. 

   pénzügyi bizottság                                                                                    2019. 02. 05. 
   gazdasági és területfejlesztési bizottság                                                   2019. 02. 06. 

A napirendi pont rövid tartalma: A 8. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátását 2019. április 1. 
napjától önkormányzatunk biztosítja helyettesítő orvos közreműködésével a Dunaújváros, Vasmű 
út 10. szám alatti telephelyen. A rendelő rezsiköltségét Önkormányzatunknak kell fizetnie, ezért a 
Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézettel erről megállapodást kell kötnünk. 
 
8.Javaslat a Dózsás Tanulókért és Tanáraikért Alapítvány a tehetséggondozó versenyek, 
tankerületi vetélkedők megrendezése céljából nyújtott támogatás felhasználásnak 
elfogadására 
 



Előadó: a humán szolgáltatási osztályvezető 
Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető 
 Hum László ügyintéző 
Meghívott: Horváth Zoltánné kuratóriumi elnök 
Véleményező bizottságok: 
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság 2019. 02. 05. 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 2019. 02. 06. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros MJV Közgyűlése 209/2016. (IV. 21.) határozatában döntött a Dózsás Tanulókért és 
Tanáraikért Alapítvány támogatásáról a a tehetséggondozó versenyek, tankerületi vetélkedők 
lebonyolítása céljából. A felhasználás határidejét a 194/2018. (IV. 19.) számú határozatával 2018. 
december 31-ig hosszabbította meg. Az alapítvány megküldte a felhasználásról szóló beszámolót 
és elszámolást, mely elfogadását ezúton kérjük a Tisztelt Bizottságoktól.  
 
9.Javaslat a Dózsás Tanulókért és Tanáraikért Alapítványnak a fenyőfa díszítő verseny 
megrendezése céljából nyújtott támogatás felhasználásának elfogadására 

 
Előadó: a humán szolgáltatási osztályvezető 
Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető 
 Hum László ügyintéző 
Meghívott: Horváth Zoltánné kuratóriumi elnök 
Véleményező bizottságok: 
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság 2019. 02. 05. 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 2019. 02. 06. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros MJV Közgyűlése 607/2018 (XI. 15.) határozatában döntött a Dózsás Tanulókért és 
Tanáraikért Alapítvány támogatásáról fenyőfa díszítő verseny lebonyolítása céljából. Az alapítvány 
határidőre megküldte a felhasználásról szóló beszámolót és elszámolást, mely elfogadását ezúton 
kérjük a Tisztelt Bizottságoktól.  
 
 
10.Beszámoló a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány által megrendezett  
„XXIX. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor” támogatásáról szóló szerződés 
teljesüléséről és a támogatás felhasználásáról 
 
Előadó: Dr. László Borbála osztályvezető 
Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető 
 Hum László ügyintéző 
Meghívott: Tárnok Mária, a Pro Minoritate Alapítvány elnöke  
Véleményező bizottságok: 
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság    2019. 02. 05. 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság     2019. 02. 06. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A Pro Minoritate Alapítvány a „XXIX. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor” 
megrendezéséhez pénzbeli támogatást kért. Önkormányzatunk az előző évekhez hasonlóan a 
266/2018. (V. 17.) számú határozata alapján, támogatási szerződés keretében 400.000 Ft 
támogatását nyújtott. Az Alapítvány határidőre benyújtotta elszámolását, az ezt elfogadó 
polgármesteri határozathoz kérjük a tisztelt bizottságok javaslatát. 
 
11.Beszámoló a „Aranydaru” Szállítómű Nyugdíjas Egyesület  „Együtt a szülők, gyermekek 
és unokák Olimpiája” program – sportnap megrendezéséről szóló támogatási szerződés 
teljesüléséről és a támogatás felhasználásáról 
 
Előadó: Dr. László Borbála osztályvezető 
Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető 
 Hum László ügyintéző 
Meghívott: Sümegi Lajos, az „Aranydaru” Szállítómű Nyugdíjas Egyesület vezetője 



Véleményező bizottságok: 
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság    2019. 02. 05. 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság     2019. 02. 06. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A „Aranydaru” Szállítómű Nyugdíjas Egyesület jótékonysági sportnapot szervezett városunkban, 
amelyhez Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a 478/2018. (V. 17.) PM számú 
határozata alapján, támogatási szerződés keretében 163.000 Ft támogatását nyújtott. Az 
Egyesület benyújtotta elszámolását, az ezt elfogadó polgármesteri határozathoz kérjük a tisztelt 
bizottságok javaslatát. 
 
12.Beszámoló a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség  szociális célú kampányáról szóló 
támogatási szerződés teljesüléséről és a támogatás felhasználásáról 
 
Előadó: Dr. László Borbála osztályvezető 
Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető 
 Hum László ügyintéző 
Meghívott: Kalácska András, a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség elnöke  
Véleményező bizottságok: 
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság    2019. 02. 05. 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság     2019. 02. 06. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség jótékonysági sporteseményt szervezett városunkban a 
Dárdai Hertha Team pályára lépésével. A bevételből Horváth Péter szekszárdi labdarúgó 
gyógykezeléséhez szükséges pénzösszeget teremtették elő, amelyhez Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata a 741/2018. (08. 27.) PM számú határozat alapján, támogatási szerződés 
keretében támogatását nyújtott. A Szövetség határidőre benyújtotta elszámolását, az ezt elfogadó 
polgármesteri határozathoz kérjük a tisztelt bizottságok javaslatát. 
 
13.Javaslat az MMK Nonprofit Kft. részére a 2018. évi Közművelődési pályázaton kézműves 
táborokra nyújtott 500.000,- Ft önkormányzati támogatásról készített elszámolás elfogadására 
 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető 
 Bokor Zsuzsanna, kulturális ügyintéző 
Meghívott: Kováts Rózsa ügyvezető-igazgató MMK Nonprofit Kft. 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság 2019.02.05. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.02.06. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az MMK Nonprofit Kft. a 2018. évi Közművelődési pályázaton  
500.000 E Ft önkormányzati részesült, amelyet kézműves táborokra kapott. 
Az MMK Nkft. elszámolt a támogatással, a beszámolót a Költségvetési és Pénzügyi Osztály 
ellenőrizte és számviteli és számszaki szempontból rendben találta.  
 
14.Javaslat a 682/2018. (XII.13.), közgyűlési határozat módosítására, a Dunaújvárosi 
Utánpótlás Futball Klub Sportegyesülettel kötött támogatási szerződés vonatkozásában  
 
Előadó: oktatási kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
 ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 
 gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 pénzügyi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető  
 Kemenczei Anett sportszervező ügyintéző 
Meghívott:                    Fogas László DUFK SE elnök (2400 Dunaújváros, Batsányi u. 15. 4/3.) 
Véleményező bizottságok: 
oktatási kulturális, ifjúsági és sportbizottság     2019.02.05. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság      2019.02.06. 



pénzügyi bizottság         2019.02.05. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                                         2019.02.05. 
 A napirendi pont rövid tartalma: A közgyűlési határozatban és a támogatási szerződésben a 
pályabérleti tartozás összegét módosítani szükséges.  
 
 
15.Javaslat az „Ússz, Hogy Utolérjenek!” Egyesülettel kötött támogatási szerződés 
módosításának elfogadására 

Előadó: oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke 
 ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 pénzügyi bizottság elnöke 
 gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Kemenczei Anett ügyintéző 
Meghívott: Szalontai Károly elnök                               
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság     2019.02.05. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                                                     2019.02.05. 
pénzügyi bizottság  2019.02.05. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság  2019.02.06. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az „Ússz, Hogy Utolérjenek! Egyesület elnöke azzal a kéréssel 
fordult Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteréhez, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Polgármestere 361/2018. (IV.19.) határozata alapján az Egyesülettel kötött támogatási szerződés 
5.2. pontjában szereplő felhasználás véghatáridejének módosítását kérje. 
 
 
16.Javaslat a Pentele Modellező Sportegyesület részére nyújtott 2.000.000- Ft vissza nem 
térítendő támogatás – felhasználás elszámolásának megtárgyalására 
 
Előadó: vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Módné Pöstényi Mária ügyintéző 
Meghívott: Szabad Zoltán elnök  
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2019.02. 05. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.02. 06.  
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a 361/2018. (IV.19.) PM határozat alapján 
2.000.000- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott az egyesület részére, a 2018. évi 
működésre, versenyzésre, versenyrendezésre, eszközbeszerzésre. Az elszámolás a támogatási 
összeg felhasználásáról megérkezett osztályunkra. 
 
17.Javaslat az önkormányzat és a DVG Zrt. között fennálló, a Radari Sportingatlanok 
üzemeltetésére vonatkozó szerződés módosítására 
 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
  a pénzügyi bizottság elnöke  
Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
  Dr. Kaja Edit ügyintéző 
Meghívott::    Mádai Balázs a DVG Zrt. elnök-vezérigazgató 
Véleményező bizottságok:  
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.02.06. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.02.05. 
pénzügyi bizottság 2019.02.05. 



A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Zrt.-t 
között üzemeltetési szerződés áll fenn 2018.12.10. napjától a Radari Sporttelep vonatkozásában. A 
szerződés szerint a DVG Zrt.-t, mint üzemeltetőt illetik az épület bérbeadásából származó bevételek, 
ezáltal az önkormányzat nem fizet üzemeltetési díjat a DVG Zrt.-nek. A bérbeadásból származó 
bevételek nem fedezik az üzemeltetés költségeit, ezért szükséges a szerződést módosítani. 
 
18.Javaslat a Hikari Dojo  Harcművészeti Egyesület részére nyújtott 1.000.000- Ft vissza 
nem térítendő támogatás – felhasználás elszámolásának megtárgyalására 
 
Előadó: vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Hingyi Brigitta ügyintéző 
Meghívott: Schneider László elnök  
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2019.02.05. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.02.06. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a 361/2018. (IV.19.) határozat alapján 1.000.000- Ft 
vissza nem térítendő támogatást nyújtott az egyesület 2018. évi működésére, versenyekre, 
edzőtáborra, sportfelszerelésre. Az elszámolás a támogatási összeg felhasználásáról megérkezett 
osztályunkra. 
 
19.Egyebek 
 
 
 
 
Dunaújváros, 2019. február 1. 
 
 
 
 
 
 
       Hingyi László s.k. 
     a gazdasági és területfejlesztési bizottság  
           elnöke 


