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rendes  nyílt ülést tart, melyre meghívom 
 
 
 
 

Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér  2. Földszinti díszterem 
 
 
 
Javasolt napirend: 
 

 
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. 09. 
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 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására 

Előadó: Dr. Sürü Renáta jegyző 
Előkészítő: Szaniszlóné Szabó Ildikó adóhatósági osztályvezető 
Meghívott: Bata János könyvvizsgáló 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi  bizottság 2019. 04. 09. 
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 Tóth Kálmán képviselő indítványának megtárgyalására (Csillagdomb útépítési 
egyesített terv) 
 
Előadó: Tóth Kálmán képviselő 
Előkészítő: Dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető 
Meghívott: Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság: 2019. 04. 09. 
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság: 2019. 04. 09. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 04. 10. 
A napirendi pont rövid tartalma: Tóth Kálmán képviselő úr képviselői indítványt nyújtott be annak 
érdekében, hogy az önkormányzat az ún. Csillagdomb útépítési egyesített tervének elkészítésére 
és kivitelezésére kérjen árajánlatot. 
 
4.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. 09. 
A napirendi pont rövid tartalma: Tóth Kálmán képviselő úr képviselői indítványt nyújtott be annak 
érdekében, hogy az önkormányzat 500.000,- Ft-tal támogassa a Pentele Baráti Kört a „Régi 
dunapentelei történetek” III. kötetének kiadásában. 
 
 
5.Javaslat árajánlatkérések bekérésére a DUNA-MUNKA-TOP projektben megvalósítandó 
„Pálya- és Szakmaválasztási Útmutató” tájékoztató füzet aktualizálása érdekében  
 
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 2019.04.09. 
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 érdekében 
árajánlatok bekérésére van szükség a legkedvezőbb ajánlatot nyújtó gazdasági szereplő 
kiválasztására.  
 
 
6.Javaslat Dunaújváros területén járda felújítási és útbaigazító táblák kihelyezési 
munkálataira 

 

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 
Debreczeni Tamás vezető ügyintéző  

Meghívott: Mádai Balázs DVG Zrt. – elnök-vezérigazgató 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2019. 04. 09. 
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2019. 04. 09. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 04. 10. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 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. 
 
7.Javaslat Dunaújváros, Széchenyi I. közben parkoló (P4) kialakítási munkálatára 

 
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 

Debreczeni Tamás vezető ügyintéző  
Meghívott: Mádai Balázs DVG Zrt. – elnök-vezérigazgató 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2019. 04. 09. 
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2019. 04. 09. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 04. 10. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 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. 
 
8.Javaslat Dunaújváros területén lévő forgalomirányító berendezésekhez visszaszámlálók 
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. 09. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 04. 09. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros területén lévő forgalomirányító berendezésekhez 
visszaszámlálók kihelyezési munkáinak elvégzésére beérkezett árajánlatok ismertetése és 
megtárgyalása. 
 

 
9.Javaslat Dunaújváros Vasmű úton található köztéri nyilvános illemhely üzemeltetési 
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. 09. 
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 
 
10.Javaslat DMJV közigazgatási területén működtetett térfelügyeleti kamerarendszer 
karbantartására, javítására, folyamatos üzemének biztosítására árajánlatok bekérésére 

 
Előadó: Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető 
Előkészítő: Markóth Béla igazgató/osztályvezető 
 Farkas Róbert ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2019.04. 09. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.04. 10. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.04. 09. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A DMJV Önkormányzat és az ERANDO Biztonságtechnikai Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. között 
2018. július 09. napján megkötésre került vállalkozási szerződés, amely a Dunaújváros 
térfelügyeleti kamera rendszer karbantartásáról, javításáról szól, 2019. június 31. napjával lejár. 
Jelen előterjesztés a karbantartással kapcsolatos árajánlatok bekérésére tesz javaslatot. 
 
11.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 2019. 04. 09. 
pénzügyi bizottság   2019. 04. 09. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 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. 
 
12.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. 09. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 04. 10. 



A napirendi pont tartalma: Dunaújváros alapellátásában nem önkormányzati tulajdonú 
kezelőegységen dolgozó fogorvosok egyszeri, 500.000,-Ft összegű, eszközvásárlási célú 
támogatásra irányul az előterjesztés. A támogatás időszerűségét a 2017/852 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 10. cikke (higany rendelet) adja, amelyre hivatkozással a Fejér Megyei 
Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya már több kötelező 
határozatot kiadott. 
 
13.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. 09. 
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.  
 
14.Javaslat a 2018-as Ovi-Foci programban átutalt önrész felhasználásról szóló elszámolás 
elfogadására  
 
Előadó: Dr. László Borbála osztályvezető 
Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető 
 Péter Kata ügyintéző 
Meghívott: Dr. Molnár Andrea, Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány elnöke 
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság      2019. 04. 10. 
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság    2019. 04. 09. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány benyújtotta a DMJV 
Önkormányzata 182/2017. (III. 16.) közgyűlési határozat alapján az Eszterlánc és Margaréta 
Tagóvodák vonatkozásában önrészként átutalt 7.700.000,- forint támogatás pénzügyi 
elszámolását, mely elfogadására irányul az előterjesztés. 
 
 
15.Javaslat a Dunaújvárosi Tankerületi Központ Mohácsi Lovastábor megszervezésére 
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         2019.04.09. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság      2019.04.10. 



A napirendi pont rövid tartalma: A Mohácsi Lovasklub ismét azzal a lehetőséggel fordult a  
Dunaújvárosi Tankerületi Központhoz, hogy családias hangulatú panziójában lehetőséget tud 
nyújtani gyermekek nyári táboroztatásához. A Tankerületi Központ ehhez kéri az Önkormányzat 
anyagi támogatását.  
 
16.Javaslat a Pro Minoritate Alapítvány részére nyújtott támogatás elszámolásának 
elfogadására 
   
Előadó: dr. László Borbála osztályvezető 
Előkészítő: dr. László Borbála osztályvezető 
 Péter Kata intézményigazgatási ügyintéző 
Meghívott: Tárnok Mária – elnök 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság  2019.04.09. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság  2019.04.10. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 695/2018. 
(XII.13.) határozatával 400.000,- forint vissza nem térítendő támogatást ítélt meg az Pro Minoritate 
Alapítvány részére a XXIII. Csángó Bál megrendezésének támogatására. Az Alapítvány elszámolt 
a támogatással. 

17.Javaslat az ESZI-ért Alapítvány új székhely létesítési kérelmének elbírálására 
 
Előadó: Dr. László Borbála osztályvezető 
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2019. 04. 09. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 04. 10. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az ESZI-ért Alapítvány kuratóriumi elnöke azzal kereste meg 
Polgármester Urat, hogy az Alapítvány – az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent 
Erzsébet Idősek Otthonai székhelyén – új székhelyet létesíthessen. A jogszabályi rendelkezésekre 
figyelemmel az Alapítványnak az Alapító Okiratot érintő változások kapcsán változásbejegyzési 
kérelmet kell benyújtania a Törvényszékhez. Fentiek miatt a kuratórium elnöke kérte, hogy az 
Önkormányzat járuljon hozzá az intézmény székhely épületében történő új székhely bejegyzéséhez. 
 
18.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. 09. 
pénzügyi bizottság 2019. 04. 09. 
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 tekintettel 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. 
 
 
19.Javaslat a dunaújvárosi egyházközségek 2019. évi nyári gyerektáborainak támogatására 
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. 09. 
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 került tervezésre.  
 
20.Javaslat a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete dunaújvárosi Berán Lajos Köre részére a 
2018. évi Közművelődési pályázaton a XXI. Éremgyűjtő találkozó megrendezésére nyújtott 
100.000,- 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: Makrai Sándor, a helyi egyesület titkára 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság 2019.04.09. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.04.10. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Magyar Éremgyűjtők Egyesülete dunaújvárosi Berán Lajos 
Köre a 2018. évi Közművelődési pályázaton 100.000,- Ft önkormányzati részesült, amelyet a XXI. 
Éremgyűjtő találkozó megrendezésére kapott. 
Az egyesület elszámolt a támogatással, a beszámolót a Költségvetési és Pénzügyi Osztály 
ellenőrizte és számviteli és számszaki szempontból rendben találta.  
 

 
21.Javaslat Várnai Gyula részére a 2017. évi Közművelődési pályázaton „Kiállítások az 
Intercisa Múzeumban és a BKMH aulájában programra” nyújtott 400.000,- 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: Várnai Gyula, képzőművész 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság 2019.04.09 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.04.10. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Várnai Gyula a 2017. évi Közművelődési pályázaton 
400.000,- Ft önkormányzati részesült, amelyet „Kiállítások az Intercisa Múzeumban és a BKMH 
aulájában” programra kapott. A 312/2018. (IV. 16.) PM határozat értelmében a támogatás 
felhasználásának véghatárideje 2018. február 28-áról november 30-ára, az elszámolási határidő 
2018. december 28-ára módosult. Várnai Gyula elszámolt a támogatással, a beszámolót a 
Költségvetési és Pénzügyi Osztály ellenőrizte és számviteli és számszaki szempontból rendben 
találta.  
 
22.Javaslat Várnai Gyula részére a 2018. évi Közművelődési pályázaton Dunaújvárosi 
hanginstallációkra nyújtott 375.000,- 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: Várnai Gyula, képzőművész 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság 2019.04.09. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.04.10. 
A napirendi pont rövid tartalma: Várnai Gyula a 2018. évi Közművelődési pályázaton 375.000,- 
Ft önkormányzati részesült, amelyet Dunaújvárosi hanginstallációkra kapott. 
A művész elszámolt a támogatással, a beszámolót a Költségvetési és Pénzügyi Osztály ellenőrizte 
és számviteli és számszaki szempontból rendben találta.  
 
23.Javaslat a Dunaújvárosi Asztalitenisz Sportegyesület részére nyújtott 500.000- Ft vissza 
nem térítendő támogatás – felhasználás elszámolásának megtárgyalására 
 
Előadó: vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Módné Pöstényi Mária ügyintéző 
Meghívott: Dr. Hanák Tamás elnök (2400 Dunaújváros, Vasmű út 29. 1/1.) 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2019.04.09. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.04.10. 
A napirendi pont rövid tartalma:  Dunaújváros MJV Polgármestere a 361/2018. (IV.19.) határozat 
alapján 500.000- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott a Dunaújvárosi Asztalitenisz 
Sportegyesület 2018. évi működésére, versenyeztetésre, edzőtáborra, sportfelszerelésre. Az 
elszámolás a támogatási összeg felhasználásáról megérkezett osztályunkra. 
 
24.Javaslat a Dunaújvárosi Építők Természetjáró Sportegyesülete részére nyújtott 100.000- 
Ft vissza nem térítendő támogatás – felhasználás elszámolásának megtárgyalására 
 
Előadó: vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Módné Pöstényi Mária ügyintéző 
Meghívott: Wirth Mária elnök  
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2019.04.09. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.04.10.  
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a 361/2018. (IV.19.) határozata alapján 100.000- 
Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott az egyesület részére, a 2018. évi működésére, az 
egyesület által szervezett túrákra. Az elszámolás a támogatási összeg felhasználásáról 
megérkezett osztályunkra. 
 
25.Javaslat a Carissa Sportegyesület részére nyújtott 1.000.000- Ft vissza nem térítendő 
támogatás – felhasználás elszámolásának megtárgyalására 
 
Előadó: vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Módné Pöstényi Mária ügyintéző 
Meghívott: Tóth Imre elnök  
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2018.04.09. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.04.10.  
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 részére, a 2018. évi működésre, 
versenyzésre, sportfelszerelésre. Az elszámolás a támogatási összeg felhasználásáról 
megérkezett osztályunkra. 
 
26.Javaslat a Petőfis Tanítványainkért Alapítvány részére nyújtott 300.000- Ft vissza nem 
térítendő támogatás – felhasználás elszámolásának megtárgyalására 
 
Előadó: vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Módné Pöstényi Mária ügyintéző 
Meghívott: Szabó Tünde elnök  
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2019.04.09. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.04.10.  
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 201/2018. (IV.19.) határozata alapján 300.000- Ft 
vissza nem térítendő támogatást nyújtott az alapítvány részére sakkversenyek megrendezésére, 
sakk-terem kialakítására, felszerelések, sporteszközök, tehetséggondozó játékok vásárlására. Az 
elszámolás a támogatási összeg felhasználásáról megérkezett osztályunkra. 
 

27.Javaslat az MMK Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi éves beszámolója elfogadására 
 
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. 09. 
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.  
 
28.Javaslat a Dunai Ökölvívó Sportegyesület tulajdonosi hozzájárulási kérelmének 
elbírálására 
 
Előadó: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető  
                                      Kemenczei Anett ügyintéző 
Meghívott: Mádai Balázs elnök 
Véleményező bizottságok:                                                              
gazdasági és területfejlesztési bizottság         2019.04.10. 
A napirendi pont rövid tartalma: Mádai Balázs a Dunai Ökölvívó Sportegyesület elnöke  azzal a 
kéréssel fordul az Önkormányzathoz, hogy tulajdonosi hozzájárulási nyilatkozatot kérjen. 
 
29.Javaslat a Dunaújvárosi Triatlon Sportegyesület támogatására 

 
Előadó: vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő: dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Kemenczei Anett ügyintéző 
Meghívott: Makai Gábor elnök  
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2019.04.10. 



oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság 2019.04.09. 
pénzügyi bizottság 2019.04.09. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.04.09. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújvárosi Triatlon Sportegyesület elnöke azzal a 
kérelemmel fordult Dunaújváros Megyei 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. 
 
 
30.Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Dunaújváros,Városháza tér 3.sz.alatti 
ingatlan villamos energia ellátásához (Pannon Inferior Kft. kérelme) 
 
Előadó: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Hingyi Brigitta ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság   2019 .04.10. 
A napirendi pont rövid tartalma: Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem kártalanítási összeg 
megfizetésével. A tervezett villamos mű megvalósítása az önkormányzati tulajdonú, 74/3 hrsz.-ú és 
87/10hrsz.-ú ingatlanok igénybevételével történne. (A kártalanítási összeg 11.000,-Ft+áfa)  
 
31.Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Dunaújváros, Rózsa u.2954 hrsz. alatti 
ingatlan villamos energia ellátásához (Papp Gábor egyéni kérelme) 
 
Előadó: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Hingyi Brigitta ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság   2019.04.10. 
A napirendi pont rövid tartalma: Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem kártalanítási összeg 
megfizetésével. A tervezett villamos mű megvalósítása az önkormányzati tulajdonú, 2968 hrsz.-ú 
ingatlan igénybevételével történne. (A kártalanítási összeg 6.600,-Ft+áfa)  
 
 
32.Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Dunaújváros, Ond u. 2976/38 hrsz. alatti 
ingatlan villamos energia ellátásához (Papp Gábor egyéni vállalkozó kérelme) 
 
Előadó: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Hingyi Brigitta ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság   2019.04.10. 
A napirendi pont rövid tartalma: Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem kártalanítási összeg 
megfizetésével. A tervezett villamos mű megvalósítása az önkormányzati tulajdonú, 2976/27 hrsz.-
ú ingatlan igénybevételével történne. (A kártalanítási összeg 8.800,-Ft+áfa)  
 
33.Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Dunaújváros, Magyar út 90.sz. 3324/23 
hrsz. alatti ingatlan villamos energia ellátásához (Pannon Inferior Kft. kérelme) 
 
Előadó: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Hingyi Brigitta ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 



Gazdasági és területfejlesztési bizottság   2019 .04.10. 
A napirendi pont rövid tartalma: Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem kártalanítási összeg 
megfizetésével. A tervezett villamos mű megvalósítása az önkormányzati tulajdonú, 3324/12 hrsz.-
ú,3328/2 hrsz.-ú ingatlanok igénybevételével történne. (A kártalanítási összeg 47.300,-Ft+áfa)  
 
34.Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Dunaújváros,  GINOP 3.4.3.- vekop-15-
2016-00001 számú projekt keretein belül optikai hálózatok bővítéséhez (Electric Future Plan 
Kft. Kft.kérelme) 
 
Előadó: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Hingyi Brigitta ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság   2019.04.10. 
A napirendi pont rövid tartalma: Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem kártalanítási összeg 
megfizetésével. A tervezett villamos mű megvalósítása az önkormányzati tulajdonú, 76/1 hrsz.-ú 
ingatlan igénybevételével történne. (A kártalanítási összeg 25.300,-Ft+áfa)  
 
 
35. Egyebek 
 
 
Dunaújváros, 2019. április 5. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               Hingyi László s.k. 
                                                                           a gazdasági és területfejlesztési bizottság 
                                                                                                     elnöke 
 
 
  
 


