
DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE  
PÉNZÜGYI, GAZDASÁGI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁGA 
Dunaújváros, Városháza tér 1. 

 (06-25) 544-155 
 e-mail: penzugyi@pmh.dunanet.hu 

 
 
 

M E G H Í V Ó 
 

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

2020. március 10. (kedd) 13 órai kezdettel 
nyílt ülést tart, melyre meghívom 

 
 

Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 2. „C” épület, Közgyűlési terem 
 
 
Javasolt napirendek: 
 
1.Javaslat a rászoruló dunaújvárosi gyermekek részére a 2020. évben ingyenes 
szünidei gyermekétkeztetés biztosítására (szolgáltató kiválasztására) 
 
Előadó:   Dr. Deák Mária osztályvezető 
Előkészítő:     Dr. Deák Mária osztályvezető 
                        Lévay Katalin ügyintéző 
Meghívott:      Farkasné Vörös Magdolna a GESZ igazgatója 
Véleményező bizottságok: 
Szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság             2020. 03. 10. 
Pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2020. 03. 10. 
A napirendi pont rövid tartalma: A 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 13/A. § (3) 
bekezdése alapján a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést a tanév 
rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott őszi, téli, tavaszi és nyári tanítási 
szünet időtartama alatti munkanapokon szervezi meg. Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Közgyűlése 2020. február 13-i ülésén döntött a szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról, a 
felmerülő költségek fedezetéről. Az előterjesztés a 2020. évi szünidei gyermekétkeztetést 
lebonyolító szolgáltató kiválasztására tesz javaslatot. 
 
 

2.Javaslat a „Virágos Dunaújvárosért 2020.” virágosítási verseny megrendezésére és a 
verseny nyerteseinek díjazására  
 
Előadó: a Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke 
 a Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság elnöke  
Előkészítő: Szabó Imre osztályvezető 
 Petrovickijné Dr. Angerer Ildikó környezetvédelmi vezető ügyintéző 
Meghívott:    - 
Véleményező bizottságok: 
Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság    2020.03.10. 
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság   2020.03.10. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere városunk 
Települési Környezetvédelmi Programja feladatainak és célkitűzéseinek megvalósítása 



érdekében virágosítási versenyt ír ki. A verseny megrendezésére és díjazására maximum 
nettó 700 000,- Ft értékű összeg a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2020. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2020. (II. 14.) 
önkormányzati rendelete 5. melléklet, 7. környezetvédelem és hulladékgazdálkodás cím, 
dologi kiadások soron rendelkezésre áll. 
 

3.Javaslat örökségvédelmi munkacsoport módosítására 
 
Előadó: főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
Előkészítő: Szabó Imre osztályvezető 
 Kárgli Rita településrendezési vezető ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
Pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2020.03.10. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A 2019 őszén létrejött örökségvédelmi munkacsoport összetétele változik. 
 
4.Javaslat Dunaújváros szúnyoggyérítésre vonatkozóan a közeli kistérségi 
településekkel való együttműködésre 
 
Előadó: városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
Előkészítő: Beéry Réka városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
 Szabó László ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2020.03.10. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros szúnyoggyérítésre vonatkozóan a közeli 
kistérségi településekkel való együttműködés szúnyoggyérítésre vonatkozóan közbeszerzési 

pályázat lebonyolítására. 
 
5.Javaslat a Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézettel megkötött támogatási 
szerződés módosítására, valamint a visszatérítendő támogatás összegének 
Önkormányzatunk 2020. évi költségvetési rendeletében való módosítására 
 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke  

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

Előkészítő:    Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető 
Demeter-Weiner Anett ügyintéző 

Meghívott:    Dr. Mészáros Lajos főigazgató 
Véleményező bizottságok:  
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság    2020.03.10. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság                              2020.03.10. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                                  2020.03.10. 
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 a támogatásból 71.105.121,- Ft-ot visszafizetett. A támogatás 
felhasználásának módosított véghatárideje 2020. május 31-én lejár. A visszatérítendő 
támogatást a felhasználás véghatáridejétől számított 24 havi egyenlő részletben köteles a 
Kórház visszafizetni azzal, hogy bármikor jogosult akár egy összegben is kiegyenlíteni a még 
fennálló tartozását. Az előterjesztés a támogatás véghatáridejének 2020. október 30. 
napjára, illetve a 24 havi törlesztési időintervallum 36 havi módosítására tesz javaslatot. A 
még fennmaradó visszafizetendő összeg időarányos részét az 2020. évi költségvetés 
bevételi oldalán szerepeltetni kell. 
 



6.Javaslat a 2020. évi Fejér Megyei Diáknapok támogatására 

 
Előadó: Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető 

Előkészítő: Péter Kata ügyintéző 

Meghívott: Juhász Zsófia – a Fehérvári Programszervező Kft. ügyvezetője 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 2020.03.10. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2020.03.10. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2020.03.10. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Fejér Megyei Művelődési Központ Művészetek Háza 
igazgatója kéréssel fordult Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatához, mely szerint 
a 2020. április 3-5-én megrendezendő Fejér Megyei Diáknapok megrendezésének 
költségeihez 3.000.000,- forint összegben támogatást kér. A támogatás kért összege 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 5/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete 5.a melléklet 9.6 
sora alapján rendelkezésre áll. 
 
7.Javaslat a „Szilágyi” Alapítvány részére nyújtott támogatásról szóló elszámolás 
elfogadására 
 
Előadó: a humán szolgáltatási osztályvezető 

Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető 
 Péter Kata ügyintéző 

Meghívott: Farkas Márta – az Alapítvány elnöke 

Véleményező bizottságok: 
Oktatási, Kulturális és Társadalmi Kapcsolati Bizottság      2020.03.10. 
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság      2020.03.10. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros MJV Közgyűlése 319/2019. (V. 30.) határozatában döntött a „Szilágyi” 
Alapítvány támogatásáról. Az Alapítvány megküldte a támogatási összeg felhasználásról 

szóló elszámolást. A Költségvetési és Pénzügyi Osztály a támogatásról szóló elszámolást 

mind számszaki, mind számviteli szempontból rendben találta.  
 
8.Javaslat a Spartan Cheerleading Sportegyesület részére nyújtott támogatás 
elszámolásának elfogadására 
  
Előadó:  Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető   
Előkészítő:  Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető 
  Lénárt Eszter ügyintéző  
Meghívott:  Árgyelán Dominika elnök  
Véleményező bizottságok: 
Oktatási, Kulturális és Társadalmi Kapcsolati Bizottság   2020.03.10. 
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság   2020.03.10. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a 
481/2019. (VI.06.)  határozatával 100.000,- forint vissza nem térítendő támogatást ítélt meg 
a Spartan Cheerleading Sportegyesület részére működési támogatásként. A kuratórium 
elnöke megküldte elszámolását. A Költségvetési és Pénzügyi Osztály a számlákat 
áttekintette, számszakilag és számviteli szempontból rendben találta.  
 
 
 
 
 
 



9.Javaslat az újváros építése, illetve a várossá nyilvánítás 70. évfordulója alkalmából 
tartandó rendezvényekre, és azok támogatására 

 
Előadó:  az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke 

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

Előkészítő:  Molnár-Osztrocska Diána a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Bokor Zsuzsanna kulturális ügyintéző 

Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság   2020.03.10. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság    2020.03.10. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2020.03.10. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros újvárosa 70 éves lesz, ennek méltó 
megünneplését tervezi a város önkormányzata. Az intézmények beterjesztett 
programjavaslatainak egy része csak önkormányzati többlettámogatás esetén valósítható 
meg. A 2.417 E Ft támogatás fedezete a 2020. évi költségvetési rendelet 5.b. melléklet 
Pénzeszköz átadások tartaléka sora lehet. 
 
10.Javaslat a Vasas Táncegyüttes Alapítvány részére 2019. évben a Vasas 
Táncegyüttes táborai, fellépései, fesztivál részvételeire nyújtott 4.000.000,- Ft 
önkormányzati támogatásról készített elszámolás elfogadására 
 
Előadó:  az oktatási, kulturális, és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke 

a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
Előkészítő:  Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető 

Bokor Zsuzsanna, kulturális ügyintéző 
Meghívott:  Horváth Attila, a Vasas Táncegyüttes Alapítvány kuratóriumi elnöke 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság    2020.03.10. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság    2020.03.10. 
A napirendi pont rövid tartalma: 2019-ben a Vasas Táncegyüttes Alapítvány 4.000.000,- 
Ft önkormányzati támogatásban részesült, amelyet a Vasas Táncegyüttes táborai, fellépései, 
fesztivál részvételeire kapott. Az alapítvány elszámolt a támogatással, a beszámolót a 
Költségvetési és Pénzügyi Osztály ellenőrizte és számviteli és számszaki szempontból 
rendben találta.  

 
11.Javaslat a Vasas Táncegyüttes Alapítvány 2020. évi támogatására 

 
Előadó:  az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke 

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

Előkészítő:  Molnár-Osztrocska Diána a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Bokor Zsuzsanna kulturális ügyintéző 

Meghívott:  Horváth Attila, a Vasas Táncegyüttes Alapítvány kuratóriumi elnöke 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság    2020.03.10. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság    2020.03.10. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2020.03.10. 
A napirendi pont rövid tartalma: A 2020. évi költségvetési rendelet 5.a. melléklet 
9.19.címe a „Vasas Táncegyüttes Alapítvány támogatása” előirányzaton 2.000.000 Ft 
szerepel. Az alapítvány az előző évekhez hasonlóan 4 M Ft-os támogatást kér. A Vasas 
Táncegyüttes fenntartójának, az MMK Nonprofit Kft-nek az előirányzatát emelte meg az 
önkormányzat tárgyévben az összeg másik felével. 



12.Javaslat a Szonáta Zeneművészeti Alapítvány részére Zenei Világnap rendezvényei 
megvalósítására nyújtott 200.000,- Ft önkormányzati támogatásról szóló elszámolás 
elfogadására 

 
Előadó:  az oktatási, kulturális, és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke 

a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
Előkészítő:  Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető 

Bokor Zsuzsanna, kulturális ügyintéző 
Moravecz Attila, a Szonáta Zeneművészeti Alapítvány kuratóriumi elnöke 

Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság    2020.03.10 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2020.03.10. 
A napirendi pont rövid tartalma: A 2019. évi Közművelődési pályázaton a Szonáta 
Zeneművészeti Alapítvány 200.000,- Ft önkormányzati támogatást kapott Zenei Világnap 
rendezvényeire. Az alapítvány elszámolt, a Költségvetési és Pénzügyi Osztály ellenőrizte a 
beszámolót, és számviteli és számszaki szempontból rendben találta azt. 
 
13.Javaslat három, Dunaújváros külterületén lévő közterület elnevezésére 
 
Előadó:  a polgármester 
Előkészítő:  Molnár-Osztrocska Diána a humán szolgáltatási osztály vezetője 

Bokor Zsuzsanna kulturális ügyintéző 
Meghívott:     - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság    2020.03.10. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2020.03.10. 
A napirendi pont rövid tartalma: Több magán személy címmegállapítási kérelmet nyújtott 
be a 0100/2 majd az 5250 és 5251 helyrajzi számú külterületi közterületekre. Az Utcanév 
Munkacsoport az Újmajori dűlő a Kála utca és a Kiskert utca elnevezéseket javasolta. A 
javaslatokat a város honlapján közzétettük, lakossági észrevétel nem érkezett. 
 
14.Javaslat a Városvédők Újtelepért Egyesület részére hagyományőrző rendezvények 
megvalósítására nyújtott 1.000.000,- Ft önkormányzati támogatásról szóló elszámolás 
elfogadására 
 
Előadó:  az oktatási, kulturális, és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke 

a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
Előkészítő:  Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető 

Bokor Zsuzsanna, kulturális ügyintéző 
Kisné Fehér Éva, a Városvédők Újtelepért Egyesület elnöke 

Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság    2020.03.10. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság    2020.03.10. 
A napirendi pont rövid tartalma: A 2019. évi Közművelődési pályázaton a Városvédők 
Újtelepért Egyesület 1.000.000,- Ft önkormányzati támogatást kapott hagyományőrző 
rendezvényekre. Az egyesület elszámolt, a Költségvetési és Pénzügyi Osztály ellenőrizte a 
beszámolót, és számviteli és számszaki szempontból rendben találta azt. 
 
15.Javaslat az MMK Nonprofit Kft. ÍRISZ Versklub részére verses CD lemez készítésére 
nyújtott 250.000,- Ft önkormányzati támogatásról szóló elszámolás elfogadására 
 
Előadó:  az oktatási, kulturális, és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke 

a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
Előkészítő:  Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető 

Bokor Zsuzsanna, kulturális ügyintéző 



Kováts Rózsa az MMK Nonprofit Kft. ügyvezető-igazgatója 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság    2020.03.10. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság    2020.03.10. 
A napirendi pont rövid tartalma: A 2019. évi Közművelődési pályázaton az MMK Nonprofit 
Kft. ÍRISZ Versklub 250.000,- Ft önkormányzati támogatást kapott verses CD lemez 
készítésére. A Nonprofit Kft. elszámolt, a Költségvetési és Pénzügyi Osztály ellenőrizte a 
beszámolót, és számviteli és számszaki szempontból rendben találta azt. 
 
16.Javaslat a 2020. évi „Közbiztonsági Rendezvény” sorozat rendezvényeinek 
támogatására 
 
Előadó: a Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság elnöke 
 a Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottsága elnöke 
 az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság elnöke 
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető 
 Fetth Dóra Timea intézményigazgatási ügyintéző 
Meghívott: Udvardi Sándor kuratóriumi elnök 
Véleményező bizottságok: 
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság 2020. 03. 10. 
Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottsága 2020. 03. 10. 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2020. 03. 10. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
A Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriumi elnöke, Udvardi 
Sándor azzal a kéréssel fordult Dunaújváros MJV Polgármesteréhez, hogy az előző évekhez 
hasonlóan önkormányzatunk idén is támogassa a közalapítványt a „Közbiztonsági 
Rendezvény” sorozat rendezvényeinek lebonyolítása céljából. 
 
17.Javaslat a „Mindannyian Mások Vagyunk Egyesület” részére nyújtott támogatás 
elszámolásának elfogadására 
 
Előadó:  Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető   
Előkészítő:  Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető 
  Fetth Dóra Timea ügyintéző  
Meghívott:  Kovács Pálné, az egyesület elnöke  
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2020.03.10. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2020.03.10. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere az 
514/2019. (IV.17.) PM határozatával 100.000,- forint vissza nem térítendő támogatást ítélt 
meg a „Mindannyian Mások Vagyunk” Egyesület részére működési támogatásként. Az 
egyesület elnöke megküldte elszámolását. A Költségvetési és Pénzügyi Osztály a számlákat 
áttekintette, számszakilag és számviteli szempontból rendben találta. 
 
18.Javaslat kártérítési igény elbírálására (Tag Work Hungary Kft.) 
 
Előadó:  jogi és közgyűlési osztályvezető 
Előkészítő:  dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető 

dr. Horváth Petra ügyintéző 
Meghívott:  Angyalfi Zsuzsanna (Tag Work Hungary Kft. ügyvezető) károsult 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2020.03.10. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2020.03.10.  
A napirendi pont rövid tartalma: 2019. augusztus 16-án a Dunaújváros, Óvárosból a 
Római krt. felé haladva a Pincesoron gépjárműjével egy „kátyúba” hajtott a károsult. Az autó 



több helyen megsérült. A károsult vagyoni kártérítési igénnyel lépett fel DMJV 
Önkormányzatával szemben.  
 
19.Javaslat a Városháza Kávézó üzemeltetésére kiírt pályázat értékelésére 
 
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    2020.03.10. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2020.03.10. 
A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Közgyűlése a 853/2019.(XII.23.) határozatában 
döntött a Polgármesteri Hivatal „B” szárny alatt található kávézó pályázati úton történő 
bérbeadásáról, üzemeltetéséről. A pályázati felhívást az előkészítő osztály megjelentette a 
Dunaújváros című hetilapban. A pályázat postára adásának határideje 2020. január 31. volt. 
 
20.Javaslat a DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. felügyelő bizottsága 
ügyrendjének elfogadására 
 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
Előkészítő:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 
  Serfőző Anikó ügyintéző 
Meghívott:  -  
Véleményező bizottságok: 
a pénzügyi,gazdasági és városüzemeltetési bizottság    2020.03.10. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2020.03.10.  
A napirendi pont rövid tartalma: Dr. Galambos Gábor Ügyvéd Úr megküldte DMJV 
Önkormányzata, mint tulajdonos részére a gazdasági társaság felügyelőbizottsága ügyrendjét 
elfogadásra. 

 
21.Javaslat a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. felügyelő bizottsága ügyrendjének 
elfogadására 
 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
Előkészítő:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 
  Serfőző Anikó ügyintéző 
Meghívott:  -  
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi,gazdasági és városüzemeltetési bizottság    2020.03.10. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2020.03.10. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dr. Galambos Gábor Ügyvéd Úr megküldte DMJV 
Önkormányzata, mint tulajdonos részére a gazdasági társaság felügyelőbizottsága ügyrendjét 
elfogadásra. 
 
22.Javaslat az Anyák Hordozásáért Alapítvány részére helyiség biztosítására – Dózsa 
György út 4/c.  
 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
Előkészítő:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 



  Engyel László ügyintéző 
Meghívott:  -  
Véleményező bizottságok: 
a pénzügyi,gazdasági és városüzemeltetési bizottság    2020.03.10. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2020.03.10. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az Anyák Hordozásáért Alapítvány kérelemmel kereste 
meg Dunaújváros MJV Önkormányzatát, mely szerint az önkormányzati tulajdonban álló, 
Dunaújváros, Dózsa György út 4/c. (Tojásház) I. emeletén található helyiséget szeretnék 
bérelni felújítás fejében, 36 hónapig. 
 
23.Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Dunaújváros, Üdülő sor 3338 hrsz. -ú 
ingatlan föld- és légkábeles villamos energia ellátásához (E.ON Dél-dunántúli 
Áramhálózati Zrt. Áramhálózati Üzem Szekszárd kérelme) 
 
Előadó:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Előkészítő:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 
  Módné Pöstényi Mária ügyintéző 
Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság    2020.03.10.  
A napirendi pont rövid tartalma: Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem vezetékjogi 
engedélyezési eljáráshoz. A tervezett villamos mű megvalósítása az önkormányzati 
tulajdonú, Dunaújváros, 3338 hrsz.-ú ingatlan igénybevételével történne.  
 
24.Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Dunaújváros, Baracsi út 18.sz. 1519 
hrsz. alatti ingatlan villamos energia ellátásához (PA-GA-WATT Mérnöki Iroda Kft. 
kérelme) 
 
Előadó:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Előkészítő:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 
  Módné Pöstényi Mária ügyintéző 
Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság    2020.03.10. 
A napirendi pont rövid tartalma: Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem kártalanítási 
összeg megfizetésével. A tervezett villamos mű megvalósítása az önkormányzati tulajdonú, 
1700 hrsz.-ú ingatlan igénybevételével történne. (A kártalanítási összeg 1.100,-Ft+áfa) 
 
 
Dunaújváros, 2020. március 6. 
 
 
 
 
        Tóth Kálmán s.k. 
                 a bizottság elnöke 


