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M E G H Í V Ó 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottsága,  

2020. március 26-án (csütörtök) 09,15 órai kezdettel 
nyílt ülést tart, melyre meghívom 

 
Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 2. „C” épület, Közgyűlési terem 
 
 
Javasolt napirendek: 

 

1.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 
szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról 
szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete módosítására 
 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke  
Előkészítő: Dr. Deák Mária osztályvezető 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok:   
szociális,  egészségügyi és lakásügyi bizottság  2020. 03. 26. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2020. 03. 26. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság   2020. 03. 26. 
 A napirendi pont rövid tartalma: A rendeletmódosításban pontosításra kerül a rendkívüli 
iskolakezdési támogatás igénylésének feltételrendszere, a kérelmekhez csatolandó 
mellékletek felsorolása, illetve hatályon kívül helyezésre kerül a kulturális célú 
természetbeni juttatásra vonatkozó szabályozás. 
 
2.Javaslat „Dunaújvárosi köztemető üzemeltetése kegyeleti közszolgáltatási 

szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás közbeszerzési 

dokumentumainak elfogadására, az eljárás megindítására  

 

Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 a közbeszerzési és bíráló bizottság elnöke 

Előkészítő: Dr. Molnár Attila jegyző 
 Somfainé Petőfalvi Anita közbeszerzési referens 
 Dzsupin Andrea közbeszerzési referens 



Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2020. 03. 26. 

ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2020. 03. 26. 

közbeszerzési és bíráló bizottság      2020. 03. 26. 

 A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város tulajdonában lévő 
köztemető üzemeltetésére közbeszerzési eljárás lefolytatását követően van lehetőség 
szerződést kötni. Jelen előterjesztés a közbeszerzési eljárás közbeszerzési 
dokumentumainak véleményezésére, közbeszerzési eljárás megindítására irányul. 
 
 
3.Javaslat „Dunaújváros közterületein rágcsálók, valamint fürkészdarázs elleni 
védekezési munkák ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítására 
 

Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 a közbeszerzési és bíráló bizottság elnöke 

Előkészítő: Dr. Molnár Attila jegyző 
 Somfainé Petőfalvi Anita közbeszerzési referens 
 Dzsupin Andrea közbeszerzési referens 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2020. 03. 26. 

ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2020. 03. 26. 

közbeszerzési és bíráló bizottság      2020. 03. 26 

 A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése 876/2019. (XII.23.) határozatával döntött Dunaújváros közterületein rágcsálók, 
valamint fürkészdarázs elleni védekezési munkák ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindításáról. Jelen előterjesztés a közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítására irányul. 
 

4.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

629/2018. (XI.15.) határozata módosítására 

 

Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetései bizottság elnöke 

Előkészítő: Dr. Molnár Attila jegyző 
 Somfainé Petőfalvi Anita közbeszerzési ügyintéző 
 Dzsupin Andrea közbeszerzési ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2020. 03. 26. 

pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság   2020. 03. 26. 

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése elfogadta az önkormányzati többségi tulajdonban lévő gazdasági 
társaságoktól az „in-house” jogalap megállapításához szükséges dokumentum 
bekéréséről szóló 629/2018. (XI.15.) határozatot. A határozatban megjelölt önkormányzati 



többségi tulajdonban lévő gazdasági társaságok köre kibővült, jelen határozattal ennek 
korrigálása kerül elfogadásra. 
 

5.Javaslat „Médiarendszer üzemeltetése” tárgyú közbeszerzési eljárás 
közbeszerzési dokumentumainak elfogadására, az eljárás megindítására  
 
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 a közbeszerzési és bíráló bizottság elnöke 

Előkészítő: Dr. Molnár Attila jegyző 
 Somfainé Petőfalvi Anita közbeszerzési referens 
 Dzsupin Andrea közbeszerzési referens 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2020. 03. 26. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2020. 03. 26. 
közbeszerzési és bíráló bizottság  2020. 03. 26. 
 A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 
hozzá kapcsolódó intézmények, vállalatok kommunikációjának összehangolása 
érdekében, közbeszerzési eljárás lefolytatását követően van lehetőség szerződést kötni a 
Médiarendszer üzemeltetése tárgyában. Jelen előterjesztés a közbeszerzési eljárás 
közbeszerzési dokumentumainak véleményezésére, közbeszerzési eljárás megindítására 
irányul. 
 

6.Javaslat a Dózsa MoziCentrum üzemeltetésére irányuló beszerzési eljárás 
lefolytatására 
 
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Molnár Attila jegyző 
 Somfainé Petőfalvi Anita közbeszerzési referens 
 Dzsupin Andrea közbeszerzési referens 
Meghívott: Dr. Vántus Judit Vagyonkezelési Osztályvezető 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2020. 03. 26. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2020. 03. 26. 
 A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
tulajdonában lévő Dózsa MoziCentrum koncessziós szerződés keretében történő 
üzemeltetésére beszerzési eljárás lebonyolítását követően van lehetőség szerződést 
kötni. Az előterjesztés az ajánlati felhívás és az ahhoz kapcsolódó szerződéstervezet 
véleményezésére irányul. 
 
 
7.Javaslat a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal a Dunaújvárosi térfigyelő 
rendszer működtetésére kötendő együttműködési megállapodás és támogatási 
szerződés jóváhagyására 
 
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság elnöke 



Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2020. 03. 26. 
közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság 2020. 03. 26. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2020. 03. 26.   
A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Önkormányzata 2010-ben együttműködési 
megállapodást kötött a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal Dunaújváros térfigyelő 
rendszerének működtetésére. A térfigyelő rendszer bővítése és fejlesztése miatt 
szükséges az együttműködési megállapodás megújítása. A 2010. évben megállapított 
javadalmazáshoz képest emelkedne a térfigyelő rendszer működtetésében résztvevők 
díjazása, a bővítés miatt egy új operátori telephely kialakítása szükséges. A fedezet az 
Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelete 5.melléklet 8. cím 1. és 2. során, valamint 
átcsoportosítással biztosított.  
 
 
8.Javaslat a SEPTOX Kft-vel kötött szerződés módosítására 
 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 

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

Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető 
 Demeter-Weiner Anett intézményigazgatási ügyintéző 
Meghívott: -  
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2020. 03. 26. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                             2020. 03. 26. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2020. 03. 26. 
A napirendi pont rövid tartalma: A veszélyes hulladék elszállítását végző SEPTOX Kft. 
az Önkormányzatunkkal kötött vállalkozási szerződés 2. számú mellékletét módosította, 
szolgáltatási árait megemelte. Az előterjesztés a SEPTOX Kft-vel kötött szerződés 
módosításának elfogadására irányul. 
 
9.Javaslat a 11. számú gyermek háziorvosi körzet TOP 6.6.1. pályázat keretén belül 

felújított rendelő minimumfeltételeinek beszerzése 

Előadó: a humán szolgáltatási osztály vezetője  
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető 
 Demeter-Weiner Anett intézményigazgatási ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2020. 03. 26. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2020. 03. 26. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2020. 03. 26. 
A napirendi pont rövid tartalma: A TOP 6.6.1. „Gyógyulj új környezetben” című projekt 
keretében Dunaújváros Alkotás utcai rendelők (1 fogászati, 1 felnőtt háziorvosi, 2 gyermek 
háziorvosi rendelő) felújításra kerültek. Az egyik gyermek háziorvosi rendelő tartósan 
betöltetlen praxis, helyettesítéssel látja el az Önkormányzat évek óta. A körzet működési 
engedélyéhez az Önkormányzatnak kell biztosítani a szakmai minimumfeltételeket. 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 pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság, szociális, egészségügyi és 
lakhatási bizottságok véleményének kikérése mellett. 
 
10.Javaslat a dunaújvárosi 15. számú fogászati alapellátási körzetbe fogászati 
eszközök beszerzésére az ajánlattevők körének kiválasztására 

 
Előadó: a humán szolgáltatási osztály vezetője 

Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető 

 Dr. Schleicher Judit ügyintéző 

Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2020. 03. 26. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság   2020. 03. 26. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2020. 03. 26. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Közgyűlése 134/2019. (III.21.) 
határozatában a 15. számú fogorvosi körzetbe tartozó ellátottak részére önkormányzati 
tulajdonú rendelő biztosításáról döntött, az Alkotás u. 7. szám alatti rendelő 
komplexumban. A rendelőbe meg kell vásárolni a fogászati alapellátáshoz szükséges 
eszközöket.  Az eszközök ára megközelítőleg bruttó 1.953.000,- forint. Az önkormányzat 
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzéseinek lebonyolításáról szóló szabályzata 
értelmében az ajánlattevők körének kiválasztása a polgármester hatáskörébe tartozik a 
Pénzügyi, Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság és a Szociális, Egészségügyi és 
Lakhatási Bizottság véleményének kikérése mellett. 
 
11.Javaslat ajánlattételi felhívások kiírására Dunaújváros Vasmű út, páratlan oldal - 

zöldfelületi tanulmányterv elkészíttetésével kapcsolatban 

 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke   
Előkészítő:  Szabó Imre – osztályvezető 
                       Szabóné Grabecz Andrea - településrendezési ügyintéző 
Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 
Pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2020.03.26. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2020.03.26. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Vasmű út páratlan oldalának zöldfelületi 
elemeire egységes terv kidolgoztatása szükséges. A tájépítészeti tanulmányterv 
elkészítésére tervező kiválasztása szükséges. 
 
 
12.Javaslat a TOP-6.2.1-15-DU1-2016-00001 Makk Marci megújul projekt kapcsán a 
Vasmű u. 41. Irodaház Kft. által fel nem használt támogatási összegről történő 
lemondás jóváhagyására 
 
Előadó:  pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
               ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 
Előkészítő: Szabó Imre osztályvezető 
 Borka Ildikó pályázati koordinációs ügyintéző 
Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2020. 03. 26. 



ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2020. 03. 26. 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2020. 03. 26. 
A napirendi pont rövid tartalma: a Magyar Államkincstár a helyszíni záróellenőrzés 
során tett megállapításai alapján a fenti project kapcsán a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. 
konzorciumi partnernek Felügyelő Bizottsági határozatba kell foglalnia a projektben általuk 
fel nem használt 49.129.- Ft támogatási összegről történő lemondást és a kapcsolódó 
kötelezettségeket. Az előterjesztés tárgya az önkormányzat fő kedvezményezetti, illetve 
tulajdonosi jóváhagyása. 
 
13.Javaslat a Nemzeti Szabadidős-Egészség Programban nyert futókör 
kialakításához saját forrásból biztosított önerő kiegészítésére 
 
Előadó:  pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
               ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 ifjúsági, sport és turisztikai bizottság elnöke 
Előkészítő: Szabó Imre osztályvezető 
 Borka Ildikó pályázati koordinációs ügyintéző 
Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2020. 03. 26. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2020. 03. 26. 
ifjúsági, sport és turisztikai bizottság 2020. 03. 26. 
A napirendi pont rövid tartalma: Önkormányzatunk a Nemzeti Szabadidős-Egészség 
Programban 2 db sportparkot és 1 db futókört nyert, 2020-ban egy sportpark és egy 
futókör létesítése valósulna meg. A BMSK Zrt-vel kötött Együttműködési Megállapodás ill. 
a 823/2019. (XII.23.) határozat alapján a Felső Duna-parti futókör kapcsán 12 606 920 Ft 
önerő biztosítását vállaltuk (50 %), melyet a beszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő 
ajánlata alapján további 589 627 Ft-tal emelni szükséges. 
 
14.Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának 
elindítására a kertes mezőgazdasági övezetekben 
 
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
Előkészítő:  Szabó Imre – osztályvezető 
                       Kárgli Rita - településrendezési vezető ügyintéző 
Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság   2020. 03. 26. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2020. 03. 26. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A kertes mezőgazdasági övezetek lakói, illetve tulajdonosai közül többen jelezték, hogy a 
telkükön jelenleg megengedett 30m2-nél nagyobb ingatlan szeretnének építeni. A telkek 
beépíthetőségének növelésére a szakági jogszabályok lehetőséget adnak. 
 
15.Javaslat Dunaújváros településszerkezeti tervének módosítására 
 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 
Előkészítő:  Szabó Imre – osztályvezető 
                       Kárgli Rita - településrendezési vezető ügyintéző 



Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2020. 03. 26. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2020. 03. 26. 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság   2020. 03. 26. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019-ben 
döntött a településrendezési eszközök módosításának elindításáról a 0174, 0172/19 és 
0173/2 hrsz.-ú ingatlanon. A rendezési terv módosításával kapcsolatos folyamat lezárult és 
elkészült a rendezési terv módosítás. 
 
16.Javaslat Dunaújváros MJV Közgyűlésének Dunaújváros Helyi Építési 
Szabályzatáról szóló 15/2016. (V.20.) önkormányzati rendelet módosítására 
 
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 
Előkészítő:  Szabó Imre – osztályvezető 
                       Kárgli Rita - településrendezési vezető ügyintéző 
Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2020. 03. 26. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2020. 03. 26. 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság   2020. 03. 26. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019-ben 
döntött a településrendezési eszközök módosításának elindításáról a 0174, 0172/19 és 
0173/2 hrsz.-ú ingatlanon. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018-ban döntött 
arról, az építési szabályzatban felülvizsgálatra kerüljenek az Ln és Vt építési övezetek 
parkoló elhelyezésével kapcsolatos előírások. A mindkét rendezési terv módosítással 
kapcsolatos folyamat lezárult és elkészült a rendezési terv módosítás. 
 
17.Javaslat a Ruhagyári út elválasztott rendszerű kommunális szennyvízének 
gyűjtése és a város közcsatorna hálózatával való összekötése tekintetében a 
tervezési szerződés aláírására 
 
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Beéry Réka városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
 Nyáradi Anna ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2020. 03. 26. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2020. 03. 26. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a Ruhagyári út elválasztott rendszerű 
kommunális szennyvízének gyűjtése és a város közcsatorna hálózatával való 
összekötésének tervezése tekintetében a beérkezett árajánlatok alapján a vállalkozási 
szerződés megkötésére tesz javaslatot. 
 
18.Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó 
szolgáltatási keretszerződés 1. sz. módosítás -2020. január-március hónap- 
megkötésére 
 
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 



 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Beéry Réka Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető 
 Telekesné Szerényi Orsolya pénzügyi gazdálkodási ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2020. 03. 26 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2020. 03. 26. 
A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Önkormányzata a DVG Zrt. útján látja el 
közfeladatait évente kötendő szolgáltatási keretszerződés alapján. A szerződésben 
meghatározott (XI.) út és járdaburkolatok felületi javítása, karbantartása feladatokra 
jóváhagyott előirányzat mértéke előreláthatólag nem elegendő a feladatok zökkenőmentes 
ellátására, mely a szerződés 1. számú módosítását indokolja. 
 
 
19.Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó 
szolgáltatási keretszerződés - 2020. április-december hónap - megkötésére 
 
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Beéry Réka városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
 Telekesné Szerényi Orsolya pénzügyi gazdálkodási ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2020. 03. 26. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2020. 03. 26. 
A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Önkormányzata a DVG Zrt. útján látja el 
közfeladatait évente kötendő szolgáltatási keretszerződés alapján. Jelen keretszerződés 
2019. április-december havi időszakról szól. 
 
20.Javaslat 2020. április-december hónapokra a közterületi hulladékgyűjtő edények 
és kosarak ürítésére vonatkozó vállalkozási keretszerződés megkötésére 

 
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő:  városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 

Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2020. 03. 26. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2020. 03. 26. 
A napirendi pont rövid tartalma: 2020. 03. 31.-én lejár a Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata és a DUNANETT Nonprofit Kft. között megkötött közterületi 
hulladékgyűjtő edények ürítésére vonatkozó vállalkozási szerződés. A tevékenység 
folyamatossága miatt új vállalkozási keretszerződés megkötése szükséges. 
 
21.Javaslat a sportszervezetek létesítmény bérleti díjának pályázati úton történő 
támogatására –  2020. évre 
 
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 ifjúsági, sport és turisztikai bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
                        Kemenczei Anett ügyintéző 



Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2020. 03. 26   
ifjúsági, sport és turisztikai bizottság   2020. 03. 26. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2020. 03. 26. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Önkormányzata Közgyűlésének 
1/2016. (I.22.) önkormányzati rendelet alapján pályázatot hirdetett a sportszervezetek és 
sportegyesületek támogatására elkülönített összeg elnyerésére, illetve célirányos 
felhasználására. A pályázatokat 2019. október 31-ig kellett benyújtani a Vagyonkezelési 
Osztályra a 2020. január 01. - december 31. közötti támogatásokra vonatkozóan. A 
pályázatok elbírálása a beadási határidő lejártát követő 30 napon belül történik.  
 

22.Javaslat a DVG Zrt. egyes feladatai, és az ahhoz kapcsolódó eszközök, valamint a 

humán erőforrás meghatározott részének az INNOPARK Nonprofit Kft.-be történő 

átcsoportosítására 

 
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 dr. Horinka Hajnalka ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2020. 03. 26. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2020. 03. 26.   

A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a DVG Zrt. egyes feladatai, és az ahhoz 

kapcsolódó eszközök, valamint a humán erőforrás egy részének az INNOPARK Nkft.-be 
történő átadására tesz javaslatot. 
 

23.Javaslat tagi kölcsönök módosítására   

 
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 dr. Horinka Hajnalka ügyintéző 
Meghívott: -  
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2020. 03. 26. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2020. 03. 26. 
A napirendi pont rövid tartalma:  Az előterjesztés a Dunanett Nonprofit Kft., valamint az 
Energo-Viterm Kft. tagi kölcsöneinek rendezésére tesz javaslatot. 
 
 
24.Javaslata az Élményfürdő kültéri medencéje téliesítése miatt felmerülő 
többletköltségek finanszírozására az Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt. részére  
 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző 
Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 



pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság    2020. 03. 26. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2020. 03. 26. 
A napirendi pont rövid tartalma: Javaslata az Élményfürdő kültéri medencéje téliesítése 
miatt felmerülő többletköltségek finanszírozására az Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt. 
részére 
 

25.Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött megbízási, vállalkozási, 
üzemeltetési és őrzési szerződések meghosszabbítására 
 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző 
Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2020. 03. 26. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2020. 03. 26. 
A napirendi pont rövid tartalma: A DVG Zrt.-vel kötött egyes szerződések 2020. február 
29-i lejárata miatt a szerződések meghosszabbítása szükséges.  
 
26.Javaslat az Innopark Nonprofit Kft. részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetési 
határidejének meghosszabbítására 
 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző 
Meghívott:  -  
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2020. 03. 26. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2020. 03. 26. 
A napirendi pont rövid tartalma: Javaslat az Innopark Nonprofit Kft. részére nyújtott 
7.500.000,-Ft tagi kölcsön visszafizetési határidejének meghosszabbítására. 
 
27.Javaslat a Magyar Földrajzi Társaság éves vándorgyűlésének és közgyűlésének 
Dunaújvárosban történő megtartására 

 
Előadó: jogi és közgyűlési osztályvezető 

Előkészítő: Dr. Petánszki Lajos osztályvezető 

Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2020. 03. 26. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Magyar Földrajzi Társaság 73. Vándorgyűlését és 
144. Közgyűlését („Dunaújváros 70” címmel) Dunaújvárosban, 2020. június 26-27-én 
szeretné megrendezni. 
 
Dunaújváros, 2020. március 24. 

 

           Tóth Kálmán s.k. 

                                                                                            a bizottság elnöke 


