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M E G H Í V Ó 
 

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

2020. június 30. (kedd) 8:00 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 2020. évi költségvetéséről 
és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 
módosítására 
 
Előadó: Pintér Tamás polgármester 
Előkészítő: Salamonné Pintér Mónika költségvetési és pénzügyi osztályvezető 
 Nagy Lászlóné költségvetési ügyintéző 
Meghívott:       - 
Véleményező bizottságok: 
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság   2020. 06. 30. 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság     2020. 06. 30. 
Az előterjesztés rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése által elfogadott 2020. évi költségvetést érintő döntések, valamint a kötött 
felhasználású állami támogatások felhasználása és saját hatáskörű előirányzat változások 
átvezetése a költségvetési rendeleten 
 
 
2.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról 
szóló rendelet elfogadására 
 
Előadó: Pintér Tamás polgármester 
Előkészítő: Salamonné Pintér Mónika költségvetési és pénzügyi 
 osztályvezető 
 Börcs-Bajnok Csilla számviteli ügyintéző 
Meghívott: Bata János könyvvizsgáló  
Véleményező bizottságok: 
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság  2020. 06. 30. 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság                                           2020. 06. 30. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2019. évi 
költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet-tervezete a hatályos jogszabályok szerint 
előkészítésre került. Szükséges a közgyűlés által a rendelet elfogadása, melyhez a 



könyvvizsgáló véleményét csatoltuk.  
 
3. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
szabályzatának elfogadására Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és az önkormányzat által fenntartott 
intézmények  munkavállalóinak lakáscélú munkáltatói támogatásáról 
 
Előadó: Pintér Tamás polgármester 
Előkészítő: Salamonné Pintér Mónika Költségvetési és Pénzügyi Osztályvezető  
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság 2020.06.30. 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi bizottság 2020.06.30. 
A napirendi pont rövid tartalma: Szükséges Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala, Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és az 
önkormányzati fenntartású intézmények munkavállalóinak lakáscélú munkáltatói 
támogatásáról szóló szabályzat hatályon kívül helyezésére és az új szabályzat 
megalkotására, az építőiparban tapasztalható jelentős anyag- és munkadíjak emelkedése, 
valamint az igénybe vevők körének kiterjesztése miatt. 
 
4.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a szociális 
rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 35/2015. 
(XII. 18.) önkormányzati rendeletének módosítására 
 
Előadó:  a szociális,  egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 

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

Előkészítő: Dr. Deák Mária osztályvezető 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok:   
a szociális,  egészségügyi és lakhatási bizottság  2020. 06. 30. 
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2020. 06. 30. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                          2020. 06. 30. 
 A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlésének a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális 
ellátásokról szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendeletének módosítására a 
veszélyhelyzet megszűnése miatt van szükség. 
 
5.Javaslat a sodorvonali vezeték rekonstrukciója műszaki felülvizsgálatára bekért 
árajánlatok elbírálására 
 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Petánszki Lajos aljegyző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottság: 
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság   2020. 06. 30. 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság     2020. 06. 30. 
Az előterjesztés rövid tartalma: A polgármester 589/2020. (VI.17.) határozata alapján 
bekért árajánlatok elbírálása. 
 
 
 
 
 



6.Javaslat a veszélyhelyzet során nyújtott többletmunkájuk elismeréseként az 
egészségügyi és egészségügyben dolgozókat érintő egyszeri rendkívüli juttatásról 
szóló 275/2020. (VI. 12.) Korm. rendeletében meghatározott támogatási összeg 
Önkormányzatunk 2020. évi költségvetési rendeletében történő szerepeltetéséről 

 
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. 06. 30. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                              2020. 06. 30. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2020. 06. 30. 
A napirendi pont rövid tartalma: A veszélyhelyzet során nyújtott többletmunkájuk 
elismeréseként az egészségügyi és egészségügyben dolgozókat érintő egyszeri rendkívüli 
juttatásról szóló 275/2020. (VI. 12.) Korm. rendeletben a dolgozónkénti bruttó 500.000,- Ft 
támogatást 2020. július 1. napján ki kell fizetni. A támogatás összegét Önkormányzatunk 
2020. évi költségvetésében bevételként, és kiadásként is szerepeltetni kell. 
 
 
7.Javaslat „Dunaújváros közterületein rágcsálók, valamint fürkészdarázs elleni 
védekezési munkák ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött 
szerződés módosítására 
 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

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

Előkészítő: Benkovics Kornélia osztályvezető 
 Somfainé Petőfalvi Anita közbeszerzési referens 
 Dzsupin Andrea közbeszerzési referens 
Véleményező bizottság:  
Pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság   2020.06.30. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2020.06.30. 
Közbeszerzési és bíráló bizottság      2020.06.__. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése 146/2020. (III.26.) határozatával döntött Dunaújváros közterületein rágcsálók, 
valamint fürkészdarázs elleni védekezési munkák ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapításáról. A vállalkozó kezdeményezte a számlázási feltételekre 
vonatkozóan szerződés módosítását.  
 
8.Javaslat a TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00002 „Kandó Kálmán tér közlekedésbiztonsági 
fejlesztése Dunaújvárosban” projekt kapcsán az IMCS és TOP projekt 
összehangolhatóságának vizsgálatának ellátására irányuló szerződés megkötésére 
 
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető 
 Sipos Réka pályázati koordinációs ügyintéző 
Meghívott: Horváth Anita ügyvezető  - Vasmű u.41. Irodaház Kft. 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2020.06.30 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2020.06.30 
A napirendi pont rövid tartalma: 



Az előterjesztés a TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00002 „Kandó Kálmán tér közlekedésbiztonsági 
fejlesztése Dunaújvárosban” projekt kapcsán az IMCS és TOP projekt 
összehangolhatóságának vizsgálatának ellátására vonatkozó szerződés véleményezésére, 
aláírására irányul. 
 
9.Javaslat a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00003 “Ruhagyári út és Rév út 
közlekedésfejlesztése” projekt közbeszerzési feladatainak ellátására vonatkozó 
szerződés aláírására 

 
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető 
 Sipos Réka pályázati koordinációs ügyintéző 
Meghívott: Horváth Anita ügyvezető  - Vasmű u.41. Irodaház Kft. 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2020.06.30 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2020.06.30 
A napirendi pont rövid tartalma: 

Az előterjesztés a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00003 “Ruhagyári út és a Rév út 
közlekedésfejlesztése” projekt közbeszerzési feladatainak ellátására vonatkozó szerződés 
aláírására irányul.  

 
10.Javaslat Dunaújváros, Temető u. 2 db vonalmenti víznyelő felújítására vonatkozó 
ajánlatok bekérésére 
 
Előadó:  Beéry Réka Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője 
Előkészítő:  Debreczeni Tamás területfejlesztési vezető ügyintéző 
Meghívott:      - 
Véleményező bizottságok: 
Pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság         2020. 06. 30. 
A  napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros, Temető u. 2 db vonalmenti víznyelő 
felújítására vonatkozó ajánlatadók körének véleményezése. 
 

11.Javaslat a Dózsa MoziCentrum üzemeltetésével kapcsolatos tulajdonosi 
hozzájárulás megadására   
 
Előadó: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Engyel László ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2020. 06. 30. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Önkormányzata és az Apolló Mozgókép 
Kft. között Szolgáltatási Koncessziós Szerződés jött létre a DózsaMozicentrum 
üzemeltetésére. A gazdasági társaság elvégzendő beruházásokat vállalt az ajánlatában, 
amihez a szerződés szerint tulajdonosi hozzájárulást szükséges adni.  
 
12.Javaslat telephely használati engedély kiadására a SZATNER-UNITY Kft. részére  
 
Előadó:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Előkészítő:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 
  Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző 
Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 



pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság    2020.06.30. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A Városháza Kávézó bérlője, a SZATNER-UNITY Kft. kéri az önkormányzat hozzájárulását, 
hogy az önkormányzati tulajdonban lévő, természetben Dunaújváros, Városháza tér 2. szám 
alatt található, 148,09 m2 nagyságú helyiséget telephelyként működtesse.  
 
13.Javaslat DMJV Polgármestere 483/2020. (V.27.) határozata módosítására 
 
Előadó  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit jogi és vagyonkezelési osztályvezető  

  Serfőző Anikó ügyintéző 
Meghívott:    - 
Véleményező bizottságok: 
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság   2020.06.30. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2020.06.30. 
A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Polgármestere a 483/2020. (V.27.) határozatban 
megválasztotta a DKKA Nkft. új ügyvezetőjét, felügyelőbizottsági tagjait, könyvvizsgálóját. 
Szükséges a határozat módosítása, új megbízási szerződés megkötése. 
 
 
Dunaújváros, 2020. június 26. 
 
 
 
 
 
 
        Tóth Kálmán s.k. 
                 a bizottság elnöke 


