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M E G H Í V Ó  
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
 a  Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 

2019. augusztus 6-án (kedd) 
15:00 órai kezdettel 

rendkívüli  nyílt ülést tart, melyre meghívom 
 
 
 
 

Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér  1. Földszinti díszterem 
 
 
Javasolt napirendek: 

 
1.Javaslat a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 2018. évi 
beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadására 
 
Előadó: a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottságának elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető 
 Hum László ügyintéző 
Meghívott: Udvardi Sándor kuratóriumi elnök 
 
Véleményező bizottságok: 
közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága 2019. 08. 06. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 08. 06. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 08. 06. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: 
Önkormányzatunk által alapított Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 
benyújtotta 2018. évi beszámolóját és közhasznúsági jelentését, melynek megismerését és 
elfogadását kérjük a Tisztelt Közgyűléstől. 
 
2.Javaslat visszatérítendő támogatás összegének Önkormányzatunk 2020. évi költségvetési 
rendeletében való tervezésére 

 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke  
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:                   Dr. László Borbála osztályvezető 

Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző 
Meghívott: - 
 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság                         2019. augusztus 6. 



gazdasági és területfejlesztési bizottság                                 2019. 08. 06. 
pénzügyi bizottság                                                                 2019. 08. 06. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                       2019. 08. 06. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Közgyűlése a 616/2015. (XI.12.) határozatában a Szent 
Pantaleon Kórház-Rendelőintézetet bruttó 189 M Ft visszatérítendő támogatásban részesítette. A 
Kórház 2016 decemberében a támogatásból 71.105.121,- Ft-ot visszafizetett. A támogatás 
felhasználásának módosított véghatáridejét a Közgyűlés 442/2019. (VII.4.) határozatával 2020. 
május 31-re módosította. A még fennmaradó visszafizetendő összeg időarányos részét a jövő évi 
költségvetés bevételi oldalán szerepeltetni kell. 
 
3.Javaslat az orvosi rendelők kiegészítő bútorzata beszerzésére 
 
Előadó:  dr. László Borbála osztályvezető  
Előkészítő:  dr. László Borbála osztályvezető 
  Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző  
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság    2019. 08. 06. 
pénzügyi bizottság        2019. 08. 06. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság     2019. 08. 06. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2019. 08. 06. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Az Alkotás utcai orvosi rendelőkben kiegészítő bútorok 
elkészítésére van szükség. A bútorok elkészítésének becsült értéke a 2 M Ft-ot nem éri el. Az 
önkormányzat közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzéseinek lebonyolításáról szóló 
szabályzata értelmében az ajánlattevők körének kiválasztása, a beszerzési eljárás eredményéről 
és a beszerzési eljárás nyerteséről való döntés a polgármester hatáskörébe tartozik a Gazdasági 
és Területfejlesztési, a Pénzügyi és a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottságok 
véleményének kikérése mellett. 
 
 
4.Javaslat a 11. számú gyermek háziorvosi körzet ellátására dr. Müller Éva 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. Müller Éva orvos 
 Dr. Tükör Gyula orvos 
                       Dózsáné dr. Sasvári Ildikó FMKH DJH Népegészségügyi Osztály osztályvezető 
  
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2019. 08. ... 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 08. ... 
pénzügyi bizottság 2019. 08. ... 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 08. ... 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A dunaújvárosi 11. számú gyermek háziorvosi körzetet 
Dunaújváros MJV Önkormányzata látja el jelenleg helyettesítéssel. Dr. Müller Éva orvos az üres 
praxis betöltésére jelentkezett, munkája megkezdéséhez támogatást igényel Önkormányzatunktól. 
Az előterjesztés dr. Müller Éva orvossal feladatellátási előszerződés és feladatellátási szerződés 
megkötésére, valamint a támogatási kérelem elbírálására irányul. 



 
5.Javaslat a „Szálloda és Rendezvényközpont létesítése az Aquantis Wellness- és 
Gyógyászati Központ mellett” projektre vonatkozó  303/2019. (V.30.), 304/2019. (V.30.) és 
305/2019. (V.30.) határozatok hatályon kívül helyezésére  

 
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 Osztályvezető 
Fetth Dóra Timea pályázati koordinációs vezető ügyintéző 

Meghívott:  Mádai Balázs ügyvezető  - Vasmű u.41. Irodaház Kft. 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság         2019.08.06. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság      2019.08.06. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2019.08.06. 
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság   2019.08.06. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Az előterjesztés „Szálloda és Rendezvényközpont létesítése az Aquantis Wellness- és 
Gyógyászati Központ mellett” projekt műszaki ellenőri, közbeszerzési és projektmenedzseri 
feladatok ellátására vonatkozó közgyűlési határozatok hatályon kívül helyezésére irányul. 
 
 
6.Javaslat a Modern Városok Program keretében megvalósuló „Szálloda és 
rendezvényközpont létesítése az AQUANTIS Wellness és Gyógyászati Központ mellett” 
című pályázathoz kapcsolódó tervezési vállalkozási szerződés 1. számú módosítására 
    
 
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: 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság     2019.08.06. 
Pénzügyi Bizottság         2019.08.06. 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság     2019.08.06. 
 
 A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  2018.10.03. napján Vállalkozási Szerződést 
kötött a DVG Zrt.-vel  Modern Városok Program keretében új szálloda kialakításával összefüggő 
koncepció-, építési engedélyezési- és kiviteli tervek, valamint telekalakítási tervek készítésére. 
Jelen napirend a tárgyi szerződés 1. számú módosítására vonatkozik. 
 
7.Javaslat a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú Látogatóközpont kialakítása a 
Mondbach kúriában és a Baracsi úti Arborétum fejlesztése, a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00002 
azonosítószámú Intercisa Múzeum fejlesztése, továbbá a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00003 
azonosítószámú Aquantis Látogatóközpont kialakítása című pályázat Marketing eszközök 
feladat átadására 

 
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 Osztályvezető 
 Fetth Dóra Timea ügyintéző 
Meghívott: Mádai Balázs elnök-vezérigazgató 
 DVG Zrt, 2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1. 
  
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2019. 08.06. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 08.06. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 08.06. 
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2019. 08.06. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által benyújtott, TOP-6.1.4-16-DU1-2018-
00001 azonosítószámú Látogatóközpont kialakítása a Mondbach kúriában és a Baracsi úti 
Arborétum fejlesztése, a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00002 azonosítószámú Intercisa Múzeum 
fejlesztése, továbbá a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00003 azonosítószámú Aquantis Látogatóközpont 
kialakítása című című pályázatát az irányító hatóság támogatásra érdemesnek találta. A pályázat 
megvalósításához szükséges a Marketing eszközök fejlesztése az adott projektre vonatkoztatva.  
 
8.Javaslat a TOP-6.1.4-16-DU-2018-00002 azonosítószámú, az „Intercisa Múzeum 
fejlesztése” című projekt megvalósításával összefüggő tervezéssel kapcsolatos feladatok 
DVG Zrt. részére történő átadására 
 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
Előkészítő: Szabó Imre, főépítészeti, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
 Fetth Dóra Timea ügyintéző 
Meghívott::    Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt. 
 2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1. 
 
Véleményező bizottságok:  
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 08.06. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 08.06. 
pénzügyi bizottság 2019. 08.06. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP-6.1.4-16-
DU-2018-00002 azonosítószámú, az „Intercisa Múzeum fejlesztése” című projekt tárgyában 
nyertes pályázattal rendelkezik. A pályázat sikeres megvalósítása érdekében javasoljuk, hogy a 
Múzeum felújításával összefüggő tervezési feladatok elvégzésével Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata a DVG Zrt.-t bízza meg. 
 
9.Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vasmű u. 41. Irodaház 
Kft. között, a „TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú, Kerékpárút hálózat fejlesztése 
Dunaújvárosban” című projekt tárgyában a megvalósításához szükséges szerződések 
megkötésére 

 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
 a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
Előkészítő: Szabó Imre, főépítészeti, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
 Fetth Dóra Timea pályázati koordinációs vezető ügyintéző 
Meghívott::    Mádai Balázs ügyvezető igazgató, Vasmű út 41. Irodaház Kft. 
 
Véleményező bizottságok:  
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.08.06. 



ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.08.06. 
pénzügyi bizottság 2019.08.06. 
a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2019.08.06. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú, Kerékpárút 
hálózat fejlesztése Dunaújvárosban” című pályázat vonatkozásában szükséges új szerződéseket 
megkötni. A projekt sikeres megvalósításához szükséges a műszaki ellenőri, projektmenedzseri, 
kötelező nyilvánosság biztosítására vonatkozó és közbeszerzési eljárás lefolytatására irányuló 
szerződés megkötése. 
 
10.Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről, a TOP-6.5.1-16-
DU1-2018-00001 azonosítószámú a „Dunaújvárosi Dózsa Mozi Centrum energetikai 
fejlesztése” című projekt megvalósításához szükséges szerződések megkötésére 

 
 

Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
 a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
Előkészítő: Szabó Imre, főépítészeti, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
 Fetth Dóra Timea pályázati koordinációs vezető ügyintéző 
Meghívott::    Mádai Balázs ügyvezető igazgató, Vasmű út 41. Irodaház Kft. 
 
Véleményező bizottságok:  
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.08.06. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.08.06. 
pénzügyi bizottság 2019.08.06. 
a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2019.08.06. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A TOP-6.5.1-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú a 
„Dunaújvárosi Dózsa Mozi Centrum energetikai fejlesztése” című projekt sikeres megvalósításához 
szükséges a Vasmű út 41. Irodaház Kft.-vel kötött közfeladat-ellátási szerződés alapján a műszaki 
ellenőri, projektmenedzseri, kötelező nyilvánosságra vonatkozó feladatok ellátására irányuló 
szerződés megkötése. 
 
11.Javaslat beérkezett árajánlatok elbírálására a DUNA-MUNKA-TOP projektben 2019. 
második félévben megvalósítandó rendezvények szervezése 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 2019.08.06. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.08.06. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2019.08.06. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.08.06. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A DUNA-MUNKA-TOP projekt működése kapcsán létrejött Foglalkoztatási Fórum és 
Foglalkoztatási Paktum 2019. évi őszi ülése, az Irányító Csoport 2019. II. félévi ülései, valamint a 2 
db munkacsoport értekezlet rendezvényszervezési feladatainak ellátása érdekében árajánlatokat 
kért be az önkormányzat.  
Jelen előterjesztés javaslatot tartalmaz a beérkezett ajánlatok alapján a legkedvezőbb ajánlatot 
nyújtó gazdasági szereplő kiválasztására. 



 
12.Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről, TOP-6.9.2-16-DU1-
2018-00001 azonosítószámú a „Helyi identitás és kohézió erősítése Dunaújvárosban” című 
projekt megvalósításához szükséges szerződések megkötésére 

 
 

Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
 a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
Előkészítő: Szabó Imre, főépítészeti, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
 Fetth Dóra Timea pályázati koordinációs vezető ügyintéző 
Meghívott::    Mádai Balázs ügyvezető igazgató, Vasmű út 41. Irodaház Kft. 
 
Véleményező bizottságok:  
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.08.06. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.08.06. 
pénzügyi bizottság 2019.08.06. 
a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2019.08.06. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú a „Helyi 
identitás és kohézió erősítése Dunaújvárosban” című projekt sikeres megvalósításához szükséges 
a Vasmű út 41. Irodaház Kft.-vel kötött közfeladat-ellátási szerződés alapján a projektmenedzseri, 
kötelező nyilvánosságra vonatkozó feladatok ellátására irányuló szerződés megkötése. 

13.Javaslat a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú Látogatóközpont kialakítása a 
Mondbach kúriában és a Baracsi úti Arborétum fejlesztése, a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00002 
azonosítószámú Intercisa Múzeum fejlesztése, továbbá a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00003 
azonosítószámú Aquantis Látogatóközpont kialakítása című projektre vonatkozó 
előirányzat csökkentésére 

 
Előadó:           a pénzügyi bizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi osztályvezető 
 Fetth Dóra Timea pályázati koordinációs vezető ügyintéző 
Meghívott: - 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság         2019.08.06. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság      2019.08.06. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2019.08.06. 
 
 A napirendi pont rövid tartalma:  Következő évre áthúzódó tartalék csökkentésre van szükség a 
TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú Látogatóközpont kialakítása a Mondbach 
kúriában és a Baracsi úti Arborétum fejlesztése, TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00002 azonosítószámú 
Intercisa Múzeum fejlesztése, továbbá a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00003 azonosítószámú 
Aquantis Látogatóközpont kialakítása című projekt költségvetési sorait tekintve. 
 
14.Javaslat beérkezett ajánlatok elbírálására a DUNA-MUNKA-TOP  projektben 
megvalósítandó „A 12 hónapnál régebb óta regisztrált álláskeresők összetétele és 
jellemzői” tanulmány elkészítése 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 2019.08.06. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.08.06. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2019.08.06. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.08.06. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A kiírt határidőre beérkezett ajánlatok alapján javaslat a legkedvezőbb ajánlatot adó gazdasági 
szereplő kiválasztására a DUNA-MUNKA-TOP projektben megvalósítandó „A 12 hónapnál régebb 
óta regisztrált álláskeresők összetétele és jellemzői” tanulmány elkészítése érdekében. 
 
  
15.Javaslat a TOP-6.3.2-15-DU1-2016-00001 azonosítószámú Zöldváros kialakítása keretében 
a Dózsa Mozicentrum felújítása projekt kivitelezésére vonatkozó 3. számú 
szerződésmódosítás elfogadására 
 
Előadó: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető  
Előkészítő: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
  Fetth Dóra Timea pályázati koordinációs vezető ügyintéző 
Meghívott: Mádai Balázs – DVG Zrt. elnök-vezérigazgató 
  
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság     2019.08.06. 
Pénzügyi Bizottság         2019.08.06. 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság     2019.08.06. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Az előterjesztés a TOP-6.3.2-15-DU1-2016-00001 azonosítószámú Zöldváros kialakítása 
keretében a Dózsa Mozicentrum felújítása projekt kivitelezési munkáira vonatkozó vállalkozási 
szerződésmódosítás vált szükségessé, mivel a beruházás nem építési engedély köteles, amely a 
számlázási folyamatokat is érinti. 

16.Javaslat az MVP „Új városi fürdő- és vízisport centrum megvalósítása” projekt 
költségvetésének módosítására 

 
Előadó:           a pénzügyi bizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi osztályvezető 
 Rauth Tekla pályázati koordinációs ügyintéző 
Meghívott: - 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság                  2019.08.06. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság     2019.08.06. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.08.06.  
      
A napirendi pont rövid tartalma:  A 2019. évi költségvetés tervezéskor az MVP „Új városi fürdő- 
és vízisport centrum megvalósítása” projekt részeként még nem szerepelt a Fürdőpark kialakítása. 
Így e projektrész bevételi, illetve kiadási tételei nem szerepelnek az előirányzaton, ezért 
módosításra van szükség. 
 



17.Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Zrt. között, a „Új 
városi fürdő- és vízisport centrum megvalósítása” című projekt tárgyában a Fürdőpark 
kialakításához tartozó termálkút építése projektelemrevonatkozó tervezési és kivitelezési 
szerződés megkötésére. 

 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
 pénzügyi bizottság elnöke 
 a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke 
Előkészítő: Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető 
 Rauth Tekla pályázati koordinációs ügyintéző 
Meghívott: - 
  
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.08.06.  
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2019.08.06. 
pénzügyi bizottság                 2019.08.06. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság           2019.08.06.   
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A projektelem tervezési és kivitelezési feladataink lebonyolítását Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a in-house szerződés keretein belül a DVG Zrt.-vel kívánja végrehajtani.  
 
 
18.Javaslat beérkezett ajánlatok elbírálására a Világörökségi helyszínek fejlesztése című 
projekt elnevezésű beruházás megvalósításával kapcsolatosan lefolytatandó közbeszerzési 
eljáráshoz szükséges közbeszerzési szaktanácsadó biztosítása tárgyában  

 
 
Előadó: a Gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Szabó Imre osztályvezető 
 Kárgli Rita településrendezési vezető ügyintéző 
Meghívott: - 
 
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 08. 06. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros MJV Önkormányzata konzorciumi tagként 2018-ban támogatást nyert a GINOP-
7.1.6-16-2017-00007 Világörökségi helyszínek fejlesztése tárgyú pályázaton. A projekt 
megvalósításával kapcsolatos közbeszerzési eljárás lebonyolításához szükséges felelős 
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó kiválasztását a beérkezett ajánlat alapján javasoljuk.  
 
19.Javaslat Rácalmás településrendezési eszközeinek felülvizsgálatáról szóló egyeztetési 
anyagának véleményezésére 
 
Előadó:          a Gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:   Szabó Imre – osztályvezető 
                       Kárgli Rita - településrendezési ügyintéző 
Meghívott:  - 
  
Véleményező bizottságok: 
a Gazdasági és területfejlesztési bizottság      2019.08.06. 
az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2019.08.06. 



 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Rácalmás felülvizsgálja településrendezési eszközeit a teljes közigazgatási területén. A 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált területfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) 
Korm. rendelet előírásainak megfelelően elkészíttette az egyeztetési anyagot, amellyel 
kapcsolatban kéri az önkormányzat véleményét. 
 
20.Javaslat a TOP-6.2.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése című pályázaton való 
részvételre és a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel a pályázat előkészítési feladataira kötendő 
szerződéstervezet elfogadására 
 
Előadó: gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 pénzügyi bizottság elnöke 
 városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
 szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
 ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Szabó Imre osztályvezető 
 Borka Ildikó pályázati koordinációs ügyintéző 
Meghívott: Mádai Balázs ügyvezető, Vasmű u. 41. Irodaház Kft. , Dunaújváros, 

Vasmű u. 41. 
 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.08.06 
pénzügyi bizottság 2019.08.06. 
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2019.08.06. 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság         2019.08.06. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság          2019.08.06. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Az önkormányzat Integrált Területi Programja alapján részt 
kíván venni a TOP-6.2.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése c. pályázaton. Az 
előterjesztés tárgya a pályázat benyújtása, a kapcsolódó projekt megvalósítása, a benyújtáshoz 
szükséges előkészítési feladatok ellátására (megalapozó dokumentum, műszaki dokumentáció) 
vonatkozó szerződés jóváhagyása ill. annak  forrásának megelőlegezése. 
 
21.Javaslat a TOP-6.2.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése című pályázat 
kapcsán a Magyar Bölcsődék Egyesületével kötendő együttműködési megállapodás 
megkötésére 
 
Előadó: gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 pénzügyi bizottság elnöke 
 szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
 ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  
Előkészítő: Szabó Imre osztályvezető 
 Borka Ildikó pályázati koordinációs ügyintéző 
Meghívott: Hegedűsné Végvári Katalin elnök, Magyar Bölcsődék Egyesülete 

Bölcsődei Módszertani Szervezet 1119 Bp., Tétényi út 46/48. acsaikati@t-
online.hu 

 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság  2019.08.06. 
pénzügyi bizottság  2019.08.06. 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság          2019.08.06. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2019.08.06. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A  TOP-6.2.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése c. 
pályázat benyújtásának, megvalósításának feltétele a Magyar Bölcsődék Egyesületével 



együttműködési megállapodás megkötése, és az egyesület által kijelölt módszertani szakértő 
bevonása megbízási díj ellenében. Az előterjesztés tárgya a megállapodás jóváhagyása ill. a 
forrás részbeni megelőlegezése. 
 
22.Javaslat a TOP 6.6.1 projekt keretében az orvosi rendelők felújításához kapcsolódó 
pótmunkák fedezetének saját forrásból történő biztosítására 

 
Előadó: az ügyrendi bizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Előkészítő: Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
 Telekesné Szerényi Orsolya ügyintéző 
Meghívott: Törjék Szilveszter ügyvezető - BRIVI-SZER Kft. 
  
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.08.06. 
pénzügyi bizottság 2019.08.06. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.08.06. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: TOP 6.6.1 projekt keretében az orvosi rendelők felújításához 
kapcsolódó pótmunkák fedezetére vonatkozó forrás biztosítására tesz javaslatot. 
 
 
23.Javaslat Dunaújváros területén új parkolóhelyek közvilágításának kiépítésére 
 
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 bizottság                          2019. 08. 06. 
pénzügyi bizottság                                                  2019. 08. 06. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság                                                 2019. 08. 06. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 08. 06. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés Dunaújváros területén, a Szórád Márton úton, a 
Járási Hivatal épülete mellett épült, valamint a 15-17. előtt tervezett parkolóhelyek; és a Gábor 
Áron utcában épülő új parkolóhelyek közvilágításának kivitelezésére tesz javaslatot. 
 
 
24.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 2019.08. 06. 



gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.08. 06. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2019.08. 06. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.08. 06. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: 
A köztemető üzemeltetésére irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatásáig az esélyegyenlőség 
biztosítása miatt visszavonásra javasoljuk a 2019.06.20-án elfogadott rendeletmódosítást, és az 
azt megelőző rendelet szövegének elfogadását.   
 
25.Javaslat  a KEHOP- 2.2.2-15-00044 Észak-és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -
kezelési fejlesztés 2.(ÉKDU2) projekt többletköltségének 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  
 Varga Géza ügyintéző 
Meghívott: - 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2019.08. 06. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.08. 06. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2019.08. 06. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.08. 06. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Jelen előterjesztés a KEHOP- 2.2.2-15-00044 Észak-és Közép-
Dunántúli szennyvízelvezetési és- kezelési fejlesztés 2.(ÉKDU2) projekt többletköltségének 
biztosítására tesz javaslatot. 
 

26.Javaslat az élményfürdő koncesszió keretében történő üzemeltetésével kapcsolatosan, 
ajánlattételre kiválasztott gazdasági szereplők ajánlatainak bontására és értékelésére 
 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Engyel László ügyintéző  
Meghívott: - 
 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 08.06. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 08.06. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Közgyűlése a 346/2019. (V.30.) határozatával 
döntött arról, hogy az élményfürdő üzemeltetésére ajánlatokat kér be 3 gazdasági társaságtól. Az 
ajánlatok beérkeztek azok bontása és értékelés szükséges jelen előterjesztés tárgyalásakor. 

 

27.Javaslat a „Szolgáltatási koncesszió a dunaújvárosi Jégcsarnok és a dunaújvárosi 
sportingatlanok üzemeltetésére vonatkozóan” kiválasztott gazdasági szereplők 
ajánlatainak bontására és értékelésére 
 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Engyel László ügyintéző 



Meghívott: - 
 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 08.06. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 08.06. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Közgyűlése a 438/2019. (VII.04.) 
határozatával döntött arról, hogy a sportingatlanok üzemeltetésére ajánlatokat kér be 4 gazdasági 
társaságtól, azzal, hogy egy mobil csarnok megépítését is vállalja az új üzemeltető, melynek 2019. 
október 30-ig el kell készülnie. Az ajánlatok beérkeztek azok bontása és értékelés szükséges jelen 
előterjesztés tárgyalásakor. 
 
28.Javaslat a Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület 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: Somfai Rezső elnök 
 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2019. 08.06. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 08.06. 
  
A napirendi pont rövid tartalma:  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a 240/2019. (III.22.) határozat alapján 2.000.000- 
Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott az egyesület 2019. évi működésére, versenyeztetésre, 
és halasításra. Az elszámolás a támogatási összeg felhasználásáról megérkezett osztályunkra. 

 
29.Javaslat a Három Ország Legerősebb Emberei Csapat Verseny támogatására 

Előadó: gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 pénzügyi bizottság elnöke 
 oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke 
 ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Kemenczei Anett ügyintéző 
Meghívott: Fekete László ügyvezető (show@feketelaszlo.hu)       
                              
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság      2019.08.06. 
pénzügyi bizottság         2019.08.06. 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság     2019.08.06. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                                                     2019.08.06. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Fekete László a Lovasliget Kft. ügyvezetője azzal a kérelemmel 
fordult Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatához, hogy a Három Ország Legerősebb 
Emberei Csapat Verseny költségeire 10.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást biztosítson. 
 
 
 
 
30.Javaslat a dunaújvárosi 2976/52 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett beépítetlen terület 
megnevezésű, természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlan hasznosítására  



(Baranyai Invest Zrt. kérelme) 
 

Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Dr. Horinka Hajnalka ügyintéző 
Meghívott: Mádai Balázs elnök-vezérigazgató 
 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság    2019.08.06. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2019.08.06. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Baranyai Invest Zrt ajánlatot nyújtott be a dunaújvárosi 
2976/52 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. 

 
31.Javaslat a dunaújvárosi  2976/44 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben az Északi 
Ipari Parkban található ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázat értékelésére 
 
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 2019.08.06. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.08.06. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Közgyűlése a 410/2019.(VI.20.) határozatában döntött 
dunaújvárosi 2976/44 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan pályázati úton történő értékesítéséről. A 
pályázati felhívást az előkészítő osztály megjelentette a Dunaújváros című hetilapban. A pályázat 
postára adásának határideje 2019.július 26-a volt. 
 
32.Javaslat állásfoglalás kialakítására Sárkány Béla kérelmével kapcsolatban a dunaújvárosi 
428/B/2 hrsz.-ú, természetben Dunaújváros, Római krt. 10. fszt. 2. szám alatti ingatlan 
vonatkozásában 
 
Előadó: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Dr. Kaja Edit ügyintéző 
Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság   2019.08.06. 
 
A napirendi pont rövid tartalmlma: Sárkány Béla azzal a kérelemmel fordult 
önkormányzatunkhoz, hogy a tulajdonában lévő, dunaújvárosi 428/B/2 helyrajzi számú, 
természetben Dunaújváros, Római krt. 10. fszt. 2. szám alatt található ingatlant az önkormányzat 
vásárolja meg tőle 16 millió forintért azzal, hogy élete végéig benne lakhat, vagy az önkormányzat 
biztosít számára egy kisebb önkormányzati bérlakást és úgy vásárolja meg tőle. 
 

 
33. Javaslat a dunaújvárosi 111/3/A/41 helyrajzi számú, Dunaújváros, Táncsics M. u. 3/A. szám 
alatt található, raktár megnevezésű ingatlan pályázata vonatkozásában állásfoglalás 
kialakítására 
 



Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Dr. Horinka Hajnalka ügyintéző 
Meghívott: Mádai Balázs a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója (Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.) 
 Dr. Varga Balázs ügyvéd Lakatos Balázs képviseletében  
 (Dunaújváros, Erkel kert 13. fszt.1) 
 Lakatos Balázs (2400 Dunaújváros, Kossuth Lajos u. 3. 3./3) 
 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 08. 06. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 08. 06. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Közgyűlése 87/2014. (IV.24.) határozatával döntött a 
dunaújvárosi 111/3/A/41 hrsz.-ú, természetben a Dunaújváros, Táncsics M út 3/A szám alatti 
helyiség értékesítésére vonatkozó pályázat értékeléséről, amelyben Lakatos Balázst jelölte meg 
nyertes pályázóként. A DVG Zrt. megkereste önkormányzatunkat, hogy a fent megjelölt ingatlan 
vonatkozásában nem került sor szerződéskötésre, mivel a helyiség alapterülete mind a földhivatali 
nyilvántartásban, mind a Társasházi Alapító okiratban az 1990-es években helytelenül lett 
bejegyezve. Az adatmódosítás megtörtént. A DVG Zrt. aktualizálta az ingatlanforgalmi 
értékbecslést 4.770.000.-Ft értékre. A 87/2014. (IV.24.) határozat szerinti pályázat nyertese a 
határozat meghozatala idején hatályos feltételek szerint kívánja az ingatlant megvásárolni.  
 
34.Javaslat a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
kérelmének elbírálására hulladékudvar létesítésére  
 
Előadó:          a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
Előkészítő:   Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
  Dr. Horinka Hajnalka ügyintéző                      
Meghívott:     Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály vezetője  
 
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság      2019.08. 06. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2019.08. 06. 
Városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság  2019.08. 06. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás azzal a kéréssel fordult önkormányzatunkhoz, hogy szeretne hulladékudvart létesíteni az 
önkormányzat tulajdonában álló 774/7 hrsz.-ú ingatlanon. A létesítmény megvalósításához 
szükséges a megjelölt ingatlanra földhasználati jog létesítése a Társulás javára. A földhasználati 
jog bejegyzése ellenérték nélküli engedélyezéséről a Közgyűlés dönt. 
 
 
35.Javaslat az önkormányzati tulajdonban álló, dunaújvárosi 132/3/I/17 helyrajzi számú, 
természetben 2400 Dunaújváros, Dózsa György út 5. pinceszint „felülvizsgálat alatt” található, 
41 m² területű, „pincehelyiség” megnevezésű ingatlan hasznosítására 

Előadó: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Horinka Hajnalka ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság   2019.08.06. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2019.08.06. 
 



A napirendi pont rövid tartalma: Szűcs István ügyvezető a TURMIX 2000 Kereskedelmi és 
Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság képviseletében eljárva kérelmet nyújtott be az 
önkormányzati tulajdonban álló, Dunaújváros belterület 132/3/I/17 helyrajzi szám alatt felvett  – 
természetben 2400 Dunaújváros, Dózsa György út 5. pinceszint „felülvizsgálat alatt” található – 41 
m² területű, „pincehelyiség” megnevezésű ingatlan bérlésére vonatkozóan 1 év határozott 
időtartamra.  
 
 
36.Javaslat az önkormányzati tulajdonban álló, dunaújvárosi 730/63/A/52 helyrajzi számú, 
természetben 2400 Dunaújváros, Alkotás utca 8. földszint.„felülvizsgálat alatt” található, 246 
m² területű, "orvosi rendelő" megnevezésű ingatlan 125 m² nagyságú területének 
hasznosítására 

Az előterjesztés a bizottsági ülésen helyben kerül kiosztásra! 

Előadó: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Horinka Hajnalka ügyintéző 
Meghívott: Németh Szilvia ügyvezető, Roky Bt. 
 Dr. László Borbála osztályvezető, Humán Szolgáltatási Osztály 
 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság   2019.08.06. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2019.08.06. 
pénzügyi bizottság   2019.08.06. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Németh Szilvia ügyvezető a Roky Bt. képviseletében eljárva 
kérelmet nyújtott be az önkormányzati tulajdonban álló, Dunaújváros belterület 730/63/A/52 helyrajzi 
szám alatt felvett  – természetben 2400 Dunaújváros, Alkotás utca 8. földszint.„felülvizsgálat alatt” 
található – 246 m² területű, "orvosi rendelő" megnevezésű ingatlan 125 m² nagyságú területének 
bérlésére vonatkozóan, 3 év határozott időtartamra. Az ingatlan másik részében házi gyermekorvosi 
rendelő lesz kialakítva. A kérelmező vállalta az ingatlanrészek egymástól való leválasztását, valamint 
két új bejárat nyitását a kialakítandó orvosi rendelő részére. 
 
37.Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Dunaújváros, Nyárfa u. 19. sz. (599 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. 08. 06. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem kártalanítási összeg 
megfizetésével. A tervezett villamos mű megvalósítása az önkormányzati tulajdonú, 605/1 hrsz.-ú 
ingatlan igénybevételével történne. (A kártalanítási összeg 2.200,-Ft+áfa)  
 
 
 
38.Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Dunaújváros, Táborállás u.  3005/14 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. 08. 06. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem kártalanítási összeg 
megfizetésével. A tervezett villamos mű megvalósítása az önkormányzati tulajdonú, 2922 hrsz.-ú 
ingatlan igénybevételével történne. (A kártalanítási összeg 4.400,-Ft+áfa)  
 
39.Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Dunaújváros,663/17 hrsz.-ú alatti ingatlan 
optikai kábel kiépítéséhez (Szakács Sándor és Keresztes Csilla Melinda kérelme) 
 
Előadó: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Hingyi Brigitta ügyintéző 
Meghívott: - 
 
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság   2019. 08. 06. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem kártalanítási összeg 
megfizetésével. A tervezett optikai kábel kiépítése a részben önkormányzati tulajdonú, 663/17 hrsz.-
ú ingatlan igénybevételével történne. (A kártalanítási összeg 3.300,-Ft+áfa)  
 
 
Dunaújváros, 2019. augusztus 2. 
 
 
 
 
        Hingyi László s.k. 
      a gazdasági és területfejlesztési bizottság 
              elnöke 


