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Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér  2. Földszinti díszterem 
 
 
 
Nyílt  napirendek: 
 
 
1.Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi 
fordulójához való csatlakozásra 
 
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 humán szolgáltatási osztályvezető 
 Péter Kata ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság    2019. 06. 18. 
pénzügyi bizottság        2019. 06. 18. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2019. 06. 18. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság     2019. 06. 18. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évenkénti fordulóját meghirdeti az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma. Önkormányzatunk eddig minden évben csatlakozott az 
ösztöndíjpályázathoz. Az előterjesztés a 2020. évi csatlakozásról szóló elvi döntést célozza.  

 
2.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. 06. 18. 



városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság: 2019. 06. 18. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 06. 18. 
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 a kivitelezésre kérjen árajánlatot. 
 
3.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város környezeti állapotáról szóló tájékoztató 
kiadvány elkészítése céljából nyomda kiválasztásáról szóló polgármesteri határozat-
tervezet és szerződés-tervezet véleményezésére 
 
Előadó: a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi 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. 06.18. (rk.) 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság      2019. 06.18. (rk.) 
Pénzügyi  bizottság         2019. 06.18. (rk). 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2019. 06.18. (rk.) 
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 kiadásával. A kiadvány nyomdai 
munkáira 3 árajánlatot kértünk be. A legkedvezőbb ajánlatot tevő nyomdát választottuk ki a 
kiadvány elkészítésére. 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 polgármesteri határozat 
tervezetet és a szerződés tervezetét mellékeltük. 
 
4.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város 2019-2024-ig szóló IV. Települési 
Környezetvédelmi Programja kiadvány elkészítése céljából nyomda kiválasztásáról szóló 
polgármesteri határozat-tervezet és szerződés-tervezet véleményezésére 
 
Előadó: a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi 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. 06.18. (rk.) 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság      2019. 06.18. (rk.) 
Pénzügyi  bizottság         2019. 06.18. (rk). 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2019. 06.18. (rk.) 
A napirendi pont rövid tartalma: 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 kértünk be árajánlatot. A 
legkedvezőbb ajánlatot tevő nyomdát választottuk ki a kiadvány elkészítésére. 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 polgármesteri határozat tervezetet és a szerződés tervezetét mellékeltük. 

 
5.Javaslat a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00001 “Nyugati gazdasági terület közlekedésfejlesztése 
Dunaújvárosban” projekt engedélyes- és kiviteli tervek elkészítésére vonatkozó 
szerződéstervezet elfogadására 

 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 

Előkészítő: Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály vezetője 
 Sipos Réka ügyintéző 
Meghívott: -   
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2019.06.18. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.06.18. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.06.18. 
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2019.06.18. 
A napirendi pont rövid tartalma: 

Az előterjesztés a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú „Nyugati gazdasági terület 
közlekedésfejlesztése Dunaújvárosban” proejkt engedélyes- és kiviteli tervek elkészítésére 
vonatkozó szerződéstervezet véleményezésére, elfogadására irányul. 

 
6.Javaslat a „Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Sportcsarnok kiviteli terveinek elkészítése 
és kivitelezése” tárgyában közbeszerzési eljárás indítására 

 

Az előterjesztés a bizottsági ülésen helyben kerül kiosztásra! 
 
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      2019.06.18. 
Pénzügyi Bizottság         2019.06.18. 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság     2019.06.18. 
Városüzemeltetési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság   2019.06.18. 
Az Önkormányzat Bírálóbizottsága       2019.06.18. 
 A napirendi pont rövid tartalma: a Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia fejlesztési program 
keretében bővítendő, felújítandó és korszerűsítendő, így a Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia 
Sportcsarnok kiviteli terveinek elkészítése és kivitelezése, és a kivitelező kiválasztása 
tárgyában a beszerzés értékére tekintettel közbeszerzési eljárás indítása szükséges.  

 

 

 

 



 
7.Javaslat a „Dunaújváros közigazgatási területén lévő közvilágítási hálózat aktív elemeinek 
– fényforrások és lámpatestek tartozékaikkal együtt történő – működtetése, Dunaújváros 
dísz- és térvilágítási lámpatestek javítása, karbantartása” tárgyú közbeszerzési eljárás  
eredményének megállapítására. 
 
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      2019.06.18. 
Pénzügyi Bizottság         2019.06.18 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság     2019.06.18. 
Városüzemeltetési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság   2019.06.18. 
Az Önkormányzat Bírálóbizottsága       2019.06.18. 
 A napirendi pont rövid tartalma  A „Dunaújváros közigazgatási területén lévő közvilágítási 
hálózat aktív elemeinek – fényforrások és lámpatestek tartozékaikkal együtt történő – 
működtetése, Dunaújváros dísz- és térvilágítási lámpatestek javítása, karbantartása” tárgyú 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása szükséges. 
 
8.Javaslat a „Dunaújvárosi Szennyvíztisztító – sodorvonali vezeték rekonstrukciója” 
tárgyában közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására 
 
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      2019.06.18. 
Pénzügyi Bizottság         2019.06.18. 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság     2019.06.18. 
Városüzemeltetési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság   2019.06.18. 
Az Önkormányzat Bírálóbizottsága       2019.06.18. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város szennyvíztisztító telepének 
felújításához kapcsolódóan a meglévő sodorvonali vezeték rekonstrukciója végett közbeszerezési 
eljárás lefolytatására került sor, mely eljárás eredményének megállapítása szükséges. 
 
 
 
 
 
 
 



9.Javaslat „Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése” tárgyban közbeszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok elfogadására, 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 
 Somfainé Petőfalvi Anita közbeszerzési referens 
 Rontó Mónika közbeszerzési referens 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság      2019.06.18. 
Pénzügyi Bizottság         2019.06.18. 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság     2019.06.18. 
Városüzemeltetési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság   2019.06.18. 
Az Önkormányzat Bírálóbizottsága       2019.06.18. 
 A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén belül a 
közrend javítása, a bűnmegelőzés hatékonyságának növelése érdekében a térfelügyeleti 
kamerarendszer bővítése indokolttá vált, mely értékelt tekintve közbeszerzési eljárás lefolytatását 
igényli. Jelen előterjesztés a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és közbeszerzési 
dokumentumainak véleményezésére, közbeszerzési eljárás megindítására irányul. 
 
10.Javaslat a TOP-6.1.1-16-DU1-2018-00001 “Déli iparterület fejlesztése” projekt kapcsán az 
engedélyes- és kiviteli tervek elkészítésére vonatkozó szerződéstervezet elfogadására 

 
Előadó: Szabó Imre osztályvezető 
Előkészítő: Szabó Imre osztályvezető 
 Borka Ildikó pályázati koordinációs ügyintéző 
Meghívott: Mádai Balázs DVG Zrt. - elnök-vezérigazgató 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság         2019.06.18. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2019.06.18. 
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság  2019.06.18. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság  2019.06.18. 
A napirendi pont rövid tartalma: A TOP-6.1.1-16-DU1-2018-00001 Déli iparterület fejlesztése 
projekt vonatkozásában (Lokomotiv út) engedélyes- és kiviteli tervek elkészítésével az 
önkormányzat DVG Zrt.-t kívánja megbízni. Az előterjesztés a szerződéstervezet 
véleményezésére, elfogadására irányul. 
 
11.Javaslat beérkezett árajánlatok elbírálására a DUNA-MUNKA-TOP projektben monitoring 
vizsgálat lefolytatása 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 2019.06.18. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.06.18. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A kiírt határidőre beérkezett ajánlatok alapján javaslat a legkedvezőbb ajánlatot adó gazdasági 
szereplő kiválasztására monitoring vizsgálat lefolytatására a DUNA-MUNKA-TOP projektben 
vállalt tevékenységként. 
 



 
12.Javaslat beérkezett ajánlatok elbírálására 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 vezető ügyintéző 
Meghívott: Lippai László, Lean Solution Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2019.06.18. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.06.18. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2019.06.18. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.06.18. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
A DUNA-MUNKA-TOP projektben vállalt tevékenységek keretében elkészült egy “Pálya- és 
Szakmaválasztási Útmutató” tájékoztató füzet, melynek 2019. évre szóló aktualizálása érdekében 
Önkormányzatunk árajánlatokat kért be. Az előterjesztés javaslatot tartalmaz a beérkezett 
ajánlatok alapján a legkedvezőbb ajánlatot nyújtó gazdasági szereplő kiválasztására. 
 
 
13.Javaslat Dunaújváros településszerkezeti tervének módosítására 

 
Előadó:      a Gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 a Városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
 az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
 az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
Előkészítő:          Szabó Imre – osztályvezető 
                       Kárgli Rita - településrendezési ügyintéző 
Meghívott:        - 
Véleményező bizottságok: 
a Gazdasági és területfejlesztési bizottság     2019.06.18. 
a Városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2019.06.18. 
az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2019.06.18. 
az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság   2019.06.18. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 799/2016. (XII.15.) határozatával döntött 
Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának elindításáról a kertes 
mezőgazdasági területeken és a 2624/1 hrsz.-ú ingatlanon. A rendezési terv módosításával 
kapcsolatos folyamat lezárult és elkészült a rendezési terv módosítás. 
 
14.Javaslat Dunaújváros MJV Közgyűlésének Dunaújváros Helyi Építési Szabályzatáról 
szóló 15/2016. (V.20.) önkormányzati rendelet módosítására 
 
Előadó:      a Gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 a Városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
 az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
 az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
Előkészítő:         Szabó Imre – osztályvezető 
                             Kárgli Rita - településrendezési ügyintéző 
Meghívott:        - 
a Gazdasági és területfejlesztési bizottság     2019.06.18. 
a Városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2019.06.18. 
az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2019.06.18. 
az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság   2019.06.18. 
A napirendi pont rövid tartalma:  



Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 799/2016. (XII.15.) határozatával döntött 
Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának elindításáról a kertes 
mezőgazdasági területeken és a 2624/1 hrsz.-ú ingatlanon. A rendezési terv módosításával 
kapcsolatos folyamat lezárult és elkészült a rendezési terv módosítás. 
 
 
15.Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának elindítására a DRV 
Zrt. vízvezetékének nyomvonalában 
 
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:   Tóth János2400 Dunaújváros, Szabadság út 34. 1/3 
Véleményező bizottságok: 
a Gazdasági és területfejlesztési bizottság     2019.06.18. 
a Pénzügyi bizottság        2019.06.18. 
az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2019.06.18. 
a Városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság   2019.06.18. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A DRV Zrt. vízvezetékének nyomvonalán lévő több telek tulajdonosa jelezte, hogy szeretnék a 
beépítésre nem szánt Mk övezetben található rendezési terv besorolást lakóövezeti besorolásra 
módosítani. 
 
 
16.Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának elindítására 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  
  Dr. Györe Andrea Rácalmás jegyzője  
  Nepp Róbert Pannon Inferior Kft. vezető tervező 
  Vasas Gábor Kulcs-Forg Kft. ügyvezető  
Véleményező bizottságok: 
a Gazdasági és területfejlesztési bizottság     2019.06.18. 
a Pénzügyi bizottság        2019.06.18. 
az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2019.06.18. 
a Városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság   2019.06.18. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A Darusín Kft. kérte, hogy a rácalmási közigazgatási határnál lévő telephelyeit összevonhassa, 
ezáltal megszüntetve a Rácalmás felé vezető 3958 hrsz-ú utat. Rácalmás jegyzője, a Pannon 
Inferior Kft., és a Kulcs-Forg Kft. jelezte, hogy nem támogatja a 3958 hrsz-ú út megszüntetését. 
 
 
 
 
 
 

 



17.Javaslat önkormányzati tulajdonú intézmények 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. 06. 18. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 06. 18. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2019. 06. 18. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 06. 18. 
A napirendi pont rövid tartalma: Jelen előterjesztés a DMJV PH C szárny tetőszigetelés, 
valamint a Bóbita Tagóvoda és az ESZI Idősek Otthona (Magyar út 32.) felújítási munkáira tesz 
javaslatot a DVG Zrt. által megküldött költségvetések alapján. 

 
 

18.Javaslat a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 4/2013. (I.25.) önkormányzati 
rendelet módosítására 

 
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: Palkovics Katalin a Dunaújvárosi Kegyelet Kft. ügyvezetője 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2019.06. 18. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.06. 18. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2019.06. 18. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.06. 18. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló rendelet 5. Temetkezési szolgáltatókra vonatkozó 
részt módosítani szükséges a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben, 
valamint ezen törvény végrehajtási szabályairól szóló 145/1999. (X.1) Kormányrendeletben 
foglaltakhoz igazítva.  
 
 
19.Javaslat a Lajos Király körút 9-11. előtti parkoló bővítés I. ütemének kivitelezésére  
 
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 bizottság2019. 06. 18. 
pénzügyi bizottság                                                   2019. 06. 18. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság                                                  2019. 06. 18. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2019. 06. 18. 



A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés Dunaújváros területén a Lajos Király körút 9-11. 
előtti parkoló bővítés I. ütemének kivitelezésére kötendő vállalkozási keretszerződés aláírására 
tesz javaslatot. 
 
 
20.Javaslat a szennyvíztisztító telep felújítás II. ütemének pótmunkái kapcsán beérkezett 
számla kifizetéséhez utólagos forrás 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 Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető 
 Telekesné Szerényi Orsolya pénzügyi gazdálkodási ügyintéző 
Meghívott:  Mádai Balázs elnök-vezérigazgató DVG Zrt 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2019.06.18. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.06.18. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2019.06.18. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.06.18. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
2018.06.06-án kötöttünk szerződést a BRIVI-SZER Kft-vel a szennyvíztisztító telep II. ütemű 
felújítására. Jelen előterjesztés a felújítás kapcsán felmerült pótmunkák kifizetéséhez szükséges 
forrás átcsoportosítására tesz javaslatot. 
 
21.Javaslat Dunaújváros, Hold utca mögötti sétány megvilágítás fejlesztésére 
 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő: Markóth Béla igazgató/osztályvezető 
 Farkas Róbert ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.06. 18. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2019.06. 18. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.06. 18. 
A napirendi pont rövidbtartalma:  
Jelen előterjesztés a Dunaújváros, Hold utca mögötti sétány közvilágítás kiépítésére tesz 
javaslatot. 
 
22.Javaslat új játszótéri eszközök rendelésére és telepítésére  
 
Előadó: Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály osztályvezető 
Előkészítő: Tóth Andrea ügyintéző 
Meghívott: Mádai Balázs DVG Zrt. elnök-vezérigazgató  
Véleményező bizottságok: 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság       2019.06.18. 
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság,         2019.06.18. 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság  2019.06.18. 
Pénzügyi Bizottság             2019.06.18. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros területén több olyan kevés eszközzel rendelkező 
játszótér található, melyek területi adottsága és a kihasználtsága indokolttá teszi további 
játékeszközök telepítését. A játékeszközök telepítésére árajánlatot kértünk a DVG Zrt.-től a 
játékeszközök cseréjére. 
 
 



 23.Javaslat forrás biztosítására gyepmesteri autó beszerzése céljából 
 
Előadó:   Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság elnöke   
                       Pénzügyi Bizottság elnöke 
                       Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság elnöke      
Előkészítő:    Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály osztályvezető 
                      Tóth Andrea ügyintéző 
Meghívott:    Mádai Balázs DVG Zrt. elnök-vezérigazgató 
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 2019.06.18. 
Pénzügyi Bizottság             2019.06.18. 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság                       2019.06.18.        
A napirendi pont rövid tartalma: A gyepmesteri telephez tartozó autó hosszútávon nem felel meg 
a gyepmesteri feladatok elvégzésre, ezért szükséges annak cseréje. Jelen előterjesztéssel 
szeretnénk az autóvásárláshoz szükséges forrást biztosítani.  
 

 
24.Javaslat a DMJV Polgármesteri Hivatal Gyepmesteri Telep körüli kerítés cseréjére 
 
Előadó:   Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság elnöke       
                       Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság elnöke         
                       Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság elnöke  
                       Pénzügyi Bizottság elnöke    
Előkészítő:    Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály osztályvezető 
                       Tóth Andrea ügyintéző 
Meghívott:     Mádai Balázs DVG Zrt. elnök-vezérigazgató  
Véleményező bizottságok: 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság        2019.06. 18. 
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság,         2019.06. 18. 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság  2019.06. 18. 
Pénzügyi Bizottság              2019.06. 18. 
A napirendi pont rövid tartalma:Javasoljuk DMJV Polgármesteri Hivatal Gyepmesteri Telep 
kerítésének cseréjét, mivel a kerítés túl alacsony és több helyen rongálódott. Emiatt a telepen 
tartott ebeket nem lehet az ingatlan területén szabadon engedni, és vagyonvédelmi szempontból is 
aggályos a kerítés jelenlegi állapota. A munka elvégzésre árajánlatot kértünk be a DVG-Zrt-től. 
 
 
25.Javaslat Dunaújváros MJV elválasztott rendszerű csapadékvíz elvezető rendszere 
tekintetében az egységes elektronikus közműnyilvántartás létrehozására beérkezett 
árajánlatok értékelésére és a Vállalkozási szerződés aláírására 
 
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  
 Varga Géza ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2019.06. 18. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.06. 18. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2019.06. 18. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.06. 18. 
A napirendi pont rövid tartalma: Jelen előterjesztés a Dunaújváros MJV elválasztott rendszerű 
csapadékvíz elvezető rendszere tekintetében az egységes elektronikus közműnyilvántartás 
létrehozásával kapcsolatos adatgyűjtési, szerkesztési és publikálási feladatok elkészítésére    



vonatkozó, beérkezett árajánlatok értékelésére és a Vállalkozási szerződés aláírására tesz 
javaslatot. 
 
26.Javaslat a Dunaújvárosi Utánpótlás Futball Klub 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: Fogas László elnök (2400 Dunaújváros, Batsányi  út 15. 4/3.) 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2019.06. 18. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.06. 18.  
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 
működésére, versenyekre, edzőtáborokra, sportfelszerelésekre. Az elszámolás a támogatási 
összeg felhasználásáról megérkezett osztályunkra. 
 
27.Javaslat a Dunaújvárosi Utánpótlás Futball Klub Sportegyesület részére nyújtott 
7.000.000- Ft vissza nem térítendő támogatás – felhasználás elszámolásának 
megtárgyalására 
 
Előadó: vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Módné Pöstényi Mária ügyintéző 
Meghívott: Fogas László elnök (2400 Dunaújváros, Batsányi  út 15. 4/3.) 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2019.06. 18. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.06. 18.  
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 430/2018. (VII.12.) határozat alapján 7.000.000- Ft 
vissza nem térítendő támogatást nyújtott az egyesület részére, a 2018-2019. évi fejlesztési és 
sportszakmai feladatainak ellátásához. Az elszámolás a támogatási összeg felhasználásáról 
megérkezett osztályunkra. 
 
 
28.Javaslat a dunaújvárosi 0172/19 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatalára 
és az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015.(V.22.) önkormányzati rendelet 
módosítására 
 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:            Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető  

 Dr. Kaja Edit ügyintéző 
Meghívott:                Szabó Imre a Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály vezetője        
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 06. 18. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 06. 18. 

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Közgyűlése 334/2019. (V.30.) határozatával 
döntött arról, hogy a 0172/19 hrsz.-ú ingatlant értékesíteni kívánja a Hamburger Hungária Kft. 
részére. Az ingatlan jelenleg „kivett lőtér”-ként van nyilvántartva. A terület átminősítéséhez szükséges 
az önkormányzat, mint tulajdonos hozzájárulása. Az ingatlant földhasználati jog terheli a Közép-
Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére. A Társulás hozzájárult a 
földhasználati jog megszüntetéséhez, de ahhoz hogy földhivatal törölje a földhasználati jogot, ahhoz 
szükséges az önkormányzat döntése is. Mivel a gazdálkodási rendelet mellékletében is „kivett 
lőtérként” van nyilvántartva ezért szükséges a rendelet mellékletének módosítása. 



 
29.Javaslat a dunaújvárosi 2976/44 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett egyéb épület, 
udvar megnevezésű, természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlan 
hasznosítására  
(DANMIN ÉPSZER Kft. kérelme) 

 

Az előterjesztés a bizottsági ülésen helyben kerül kiosztásra! 
 

Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.06.18. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.06.18. 
A napirendi pont rövid tartalma: A DANMIN ÉPSZER Kft. ajánlatot nyújtott be a dunaújvárosi 
2976/44 hrsz. alatt található ingatlan megvásárlása iránt. Az értékesítés Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Közgyűlésének az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló, 15/2015. (V.22.) 
önkormányzati rendelete 27. §-a alapján nyílt pályázat útján lehetséges. 
 
30.Javaslat a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. által benyújtott, a közfeladat 
ellátáshoz kapcsolódó 2018. évi ellentételezés-felhasználás megtárgyalására 
 
Az előterjesztés a bizottsági ülésen helyben kerül kiosztásra! 
 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
 az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 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: Kiss András Péter ügyvezető, Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nkft. 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2019.06.18. 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság            2019.06.18. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.06.18. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.06.18. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Javaslat a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. által 
benyújtott, a közfeladat ellátáshoz kapcsolódó ellentételezés-felhasználás megtárgyalására. 
 

 
31.Javaslat a Dunaújvárosi Triatlon Sportegyesület kérelmével kapcsolatosan 

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: Makai Gábor elnök                                     
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság     2019.06.18. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                                                     2019.06.18. 
pénzügyi bizottság  2019.06.18. 



gazdasági és területfejlesztési bizottság  2019.06.18. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújvárosi Triatlon Sportegyesület elnöke azzal a kéréssel 
fordult Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteréhez, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Polgármestere 369/2019.(IV.24.) PM  határozata alapján az Egyesületnek megítélt 5 M Ft 
támogatást a 2019. évi  Aquarius Triatlon fél- és negyedtávú triatlon sportverseny és félmaraton távú 
futóverseny elmaradása miatt  2020. nyarán használhassák fel. 
 
32.Javaslat a DKKA Nonprofit Kft. részére tagi kölcsön biztosítására, valamint a DKKA 
Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatának a megalkotására 
 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Dr. Horinka Hajnalka 
Meghívott:     Nyakacska Zsolt, a DKKA Nonprofit Kft. ügyvezetője  
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság   2019. 06. 18. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság   2019. 06. 18. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2019. 06. 18. 

A napirendi pont rövid tartalma: A DKKA Nonprofit Kft. kérelmet terjesztett elő 40.000.000,- Ft 
összegű támogatás igénylésére Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatától, valamint 
benyújtotta a javadalmazási szabályzatának tervezetét, amely megalkotásához közgyűlési döntés 
szükséges. 
 

33.Javaslat  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 343/2019. (V.30.) határozatának 
módosítására 
 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Dr. Horinka Hajnalka 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság   2019. 06. 18. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság   2019. 06. 18. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2019. 06. 18. 

A napirendi pont rövid tartalma: A Közgyűlés 343/2019. (V.30.) határozatával úgy határozott, hogy 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Telenor Magyarország Zrt. között a 
Dunaújváros belterület 451/3 hrsz. alatt felvett ingatlan vonatkozásában fennálló bérleti szerződés 
bérleti díját 15%-ban növeli, az összeg azonban tévesen került meghatározásra a határozatban. 

 
34.Javaslat a Dunaújváros MJV Önkormányzata vagyon- és felelősségbiztosítás 
megújításához szükséges lépések megtételére 
 
Előadó:         a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke             
                      a pénzügyi bizottság elnöke 
                      az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
Előkészítő:   Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető  
            Engyel László ügyintéző 
Meghívott:    Keszthelyi Erik ügyvezető, Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. 
Véleményező bizottságok: 
a gazdasági és területfejlesztési bizottság                   2019. 06. 18. 



a pénzügyi bizottság                                                    2019. 06. 18. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                     2019. 06. 18. 

A napirendi pont rövid tartalma:  Dunaújváros MJV Önkormányzata vagyon- és felelősség 
biztosítási szerződése (Groupama Zrt.) évfordulós lesz, ennek okán szükséges bekérni a 
Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. közreműködésével a vagyon- és felelősségbiztosítási ajánlatait. 

 
 

35.Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Dunaújváros, Velinszky u. 1.sz. 225 hrsz-
on telepítendő elektromos autótöltő 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. 06. 18. 
A napirendi pont rövid tartalma: Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem kártalanítási összeg 
megfizetésével. A tervezett villamos mű megvalósítása az önkormányzati tulajdonú, 201 hrsz.-ú 
ingatlan igénybevételével történne. (A kártalanítási összeg 35.200,-Ft+áfa)  
 
 
 
Dunaújváros, 2019. június 14. 
 
 
 
 
 
        Hingyi László s.k. 
      a gazdasági és területfejlesztési bizottság  
           elnöke 
 
 
 

 


