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M E G H Í V Ó  
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
 a  Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság  

2019. október 2-án (szerda) 
13:30 órai kezdettel 

rendkívüli nyílt ülést tart, melyre meghívom 
 
 
 
 

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

1.Javaslat „Dunaújváros - háziorvosi és gyermekorvosi ügyeleti feladatok ellátása” 
tárgyú 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 szociális, egészségügyi és lakásügyi 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. 10. 02. 
Pénzügyi Bizottság 2019. 10. 02. 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2019. 10. 02. 
Szociális egészségügyi és lakásügyi bizottság 2019. 10. 02. 
Az Önkormányzat Bírálóbizottsága 2019. 10. 02. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
DMJV Önkormányzata által a Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén élő 
lakosainak háziorvosi és gyermekorvosi ügyelet, valamint a településen a felnőtt és 
gyermek ambuláns, orvosi ügyelet teljes körű ellátásáról szóló feladat-ellátási szerződés 
2020. január 31.-én lejár. Jelen előterjesztés a közbeszerzési eljárás ajánlattételi 
felhívásának és közbeszerzési dokumentumainak véleményezésére, közbeszerzési 
eljárás megindítására irányul. 
 



 
2.Javaslat a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00002 Nagyvenyim felé vezető 62819. jelű út 
felújítása projektre vonatkozó előirányzat módosítására 
 
Előadó: gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 pénzügyi bizottság elnöke 
 ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Szabó Imre osztályvezető 
 Borka Ildikó pályázati koordinációs ügyintéző 
Meghívott:   - 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 10. 02. 
pénzügyi bizottság 2019. 10. 02. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 10. 02. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
Beruházási előirányzat létrehozására van szükség, mivel az eredetileg megkötött 
Támogatási Szerződés szerint az önkormányzathoz kizárólag a nyilvánosság biztosítása 
dologi költségek tartoztak, így csak azok kerültek betervezésre. A beruházás költségei a 
konzorciumon belül az önkormányzathoz kerültek átcsoportosításra, mely átcsoportosítást 
előirányzat szinten is rendezni szükséges. 
 
 
3.Javaslat a „Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Kollégium épületének kiviteli 
terveinek elkészítése és kivitelezése” tárgyában megindított feltételes közbeszerzési 
eljárás eredményének megállapításáról 
 
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 oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

 az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke 

Előkészítő: Szabó Imre osztályvezető 
 Hévízi Andrea településrendezési ügyintéző 
Meghívott: Sági Péter, DVN Zrt. 
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 2019. 10. 02. 
Pénzügyi Bizottság 2019. 10. 02. 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2019. 10. 02. 
Városüzemeltetési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2019. 10. 02. 
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság 2019. 10. 02. 
Az Önkormányzat Bírálóbizottsága 2019. 10. 02. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
a Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia fejlesztési program keretében bővítendő, felújítandó 
és korszerűsítendő, így a Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Kollégium épületének kiviteli 
terveinek elkészítése és kivitelezése, a kivitelező kiválasztása tárgyában megindított 
közbeszerzési eljárás lezárása, a nyertes ajánlattevő kihirdetése szükséges. 
 
 
 
 
 



4.Javaslat a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás megvalósításával 
kapcsolatban a DVN Zrt.-vel megkötött megbízási szerződés 4. számú módosítására 
 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
Előkészítő: Szabó Imre osztályvezető 
 Hévizi Andrea településrendezési ügyintéző 
Meghívott: DVN Zrt. részéről ügyvezető igazgató, Sági Péter 
Véleményező bizottságok: 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2019. 10. 02. 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 2019. 10. 02. 
Pénzügyi Bizottság 2019. 10. 02. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
A dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás megvalósításával kapcsolatos döntések 
meghozatalára, a DVN Zrt.-vel megkötött megbízási szerződés 4. sz. módosítására, a 
polgármester felhatalmazása a szükséges dokumentumok aláírására 
 
 
5.Javaslat  a víziközmű rendszerre vonatkozó 2019. évben benyújtandó Gördülő 
fejlesztési terv elfogadására és a benyújtáshoz szükséges meghatalmazás 
megadására 
 
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 
 Szedresi Csaba ügyintéző 
Meghívott: a DVCSH Kft. képviselője : Nyalka László – műszaki igazgató 
 Dr. Vántus Judit vagyonkezelési ov. 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2019. 10. 02. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 10. 02. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2019. 10. 02. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 10. 02. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
Jelen előterjesztés a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben foglaltak 
alapján előírt, a vÍziközmű rendszerre vonatkozó Gördülő fejlesztési terv elfogadására és a 
benyújtáshoz szükséges meghatalmazás megadására tesz javaslatot. 
 
6.Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának 
elkészítésére a DRV Zrt. vízvezetékének nyomvonalában tárgyú ajánlatok 
elbírálására  
 
Az előterjesztés a bizottsági ülésen helyben kerül kiosztásra! 
 
Előadó: főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
Előkészítő: Szabó Imre - osztályvezető 
                     Kárgli Rita - településrendezési vezető ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 



gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 10. 02. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros MJV Közgyűlése a 377/2019. (VI.20.) határozatával döntött arról, hogy 
Dunaújváros településrendezési eszközei úgy módosuljanak, hogy 2409/2, 2625/1, 2625/2 
és 2626/1 hrsz-ú telkei lakó övezeti besorolású beépítésre szánt területbe kerüljenek. Az 
ezzel kapcsolatos településrendezési eszközök módosításának elkészítésére a beérkezett 
ajánlat alapján javasoljuk gazdasági szereplő kiválasztását. 
 
7.Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának elindítására 
a Hegyekalja utcában 

 
Előadó:      a Gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                     a Pénzügyi 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. 10. 02. 
Pénzügyi bizottság        2019. 10. 02. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2019. 10. 02. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A Hegyekalja utca Alsó-Duna-parti út feletti szakaszáról több lakos jelezte, hogy az 
ingatlanán építkezni, vagy a meglévő épületét bővíteni szeretné. A terület jelenleg 
mérnökgeológiai teljes védelmi zónában található. A lakók szeretnék, hogy ez a 
mérnökgeológiai besorolás felülvizsgálatra kerüljön. 
 
8.Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Dunaújváros,Somogyi József  u. 
3750  hrsz. alatti szennyvízátemelő 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. 10. 02. 
A napirendi pont rövid tartalma: Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem kártalanítási 
összeg megfizetésével. A tervezett villamos mű megvalósítása az több önkormányzati 
tulajdonú  ingatlan igénybevételével történne. (A kártalanítási összeg 134.200,-Ft+áfa)  

 

9.Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Dunaújváros, Szilvás utca 730/343 
hrsz.-ú térfigyelő kamera rendszer energia ellátására (Pannon Inferior Kft. kérelme) 

 

Előadó:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 

Előkészítő:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 

  Hingyi Brigitta 

Meghívott: - 

Véleményező bizottságok: 



Gazdasági és területfejlesztési bizottság     2019. 10. 02. 

A napirendi pont rövid tartalma: Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem kártalanítási 
összeg megfizetése nélkül. A tervezett térfigyelő kamera villamos energia ellátása érinti 
önkormányzati tulajdonban lévő 730/343 hrsz.-ú ingatlant. 

 

10.Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Dunaújváros, Rózsa u. 2962/1 
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. 10. 02. 

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 
11.000,-Ft+áfa)  
 
11.Javaslat a DUNAFERR Repülőklub 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: Hlavács Attila klubvezető (2401 Dunaújváros, Repülőtér Pf: 161) 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság  2019. 10. 02. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság  2019. 10. 02.  
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a 240/2019. (III.22.) PM határozat alapján 
1.000.000- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott a DUNAFERR Repülőklub részére, 
a gépek csőrléses indításához szükséges Dyneema SK75 típusú speciális kötél 
vásárlására. Az elszámolás a támogatási összeg felhasználásáról megérkezett 
osztályunkra. 
 
 
Dunaújváros, 2019. október 1. 
 
 
 
 
 
              Hingyi László      
      gazdasági és területfejlesztési                       
             bizottság elnöke 


