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M E G H Í V Ó 
 

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

2020. szeptember 9-én (szerda) 12:00 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. 09. 09. 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság     2020. 09. 09. 
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 2020. I-II. 
negyedévi pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására 
 

Előadó: Pintér Tamás polgármester 
Előkészítő: Salamonné Pintér Mónika  
 Börcs-Bajnok Csilla számviteli ügyintéző 
Meghívott: -  
Véleményező bizottságok: 
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési bizottság                      2020. 09. 09. 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi bizottság  2020. 09. 09. 
 



A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 
2020. évi költségvetésének I-II. negyedévi pénzügyi teljesítéséről, szöveges 
indoklással és számszaki melléklettel.  
 
3.Javaslat az „Elektromos gépjárművek beszerzése” tárgyú pályázat keretében 
beszerzett Nissan Leaf N-Connecta típusú gépjármű forgalomba helyezéséhez 
szükséges beszerzések megvalósítására 
 
Előadó:  Benkovics Kornélia osztályvezető  
Előkészítő:  Benkovics Kornélia osztályvezető 
          dr. Kovács Kristóf ügyintéző  
Véleményező bizottság:  
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság  2020.09.09. 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság     2020.09.09. 
Az előterjesztés rövid tartalma: 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatói Okirattal rendelkezik 
„elektromos gépjárművel beszerzése” tárgyában. Jelen előterjesztés a Nissan Leaf 
N-connecta típusú gépjármű forgalomba helyezéséhez szükséges kötelező és casco 
biztosítás beszerzésére irányul. 
 
4.Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására 
vonatkozó szolgáltatási keretszerződés 3. sz. módosítás - 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:  DVG Zrt képviselője 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság    2020. 09. 09. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2020. 09. 09. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
DMJV Önkormányzata a DVG Zrt. útján látja el közfeladatait évente kötendő 
szolgáltatási keretszerződés alapján. A szerződésben meghatározott (II.) 
Parkfenntartás, városi parkok zöldterületek fenntartása, feladatokra jóváhagyott 
előirányzat mértéke előreláthatólag nem elegendő a feladatok zökkenőmentes 
ellátására, mely a szerződés 3. számú módosítását indokolja. 
 
5.Javaslat a Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció IV. ütemében meghirdetett 
pályázaton való részvételre 
 
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
   az ifjúsági, sport és turisztikai bizottság elnöke 
   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 Előkészítő: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
  Nagyidai Napsugár településrendezési ügyintéző 
 Meghívott: - 
 Véleményező bizottság:  



 Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság  2020.09.09.  
Ifjúsági, Sport és Turisztikai Bizottság 2020.09.09.   

 Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2020.09.09. 
 Az előterjesztés rövid tartalma:  

Az előterjesztés a Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció IV. üteme keretében 
meghirdetett pályázaton való részvételről szóló döntés meghozatalára irányul. 
 
6.Javaslat Dr. Budavári Zsófia fogorvosi tevékenységéhez szükséges 
fióktelephely engedély megadására 
 
Előadó: a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető 
 Demeter-Weiner Anett intézményigazgatási ügyintéző 
Meghívott: Dr. Budavári Zsófia  
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2020. 09. 09. 
A napirendi pont rövid tartalma: A 16. számú fogorvosi praxis eladásra kerül. Dr. 
Budavári Zsófia fogorvosi tevékenységéhez szükséges vállalkozásának 
bejegyzéséhez fióktelep engedély szükséges. A rendelő Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának tulajdona, az előterjesztés a fióktelephely engedély 
jóváhagyására irányul. 
 
7.Javaslat a helyettesített háziorvosi körzetekben az egészségügyi 
alapellátáshoz szükséges minimumfeltételek beszerzésére  

 
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. 09. 08. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                             2020. 09. 09. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2020. 09. 09. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához 
szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet 
alapján Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint egészségügyi 
szolgáltató biztosítja a rendeletben meghatározott eszközöket a helyettesítéssel 
ellátott háziorvosi körzetekben. Az egészségügyi alapellátás magas színvonalú és 
gördülékeny működtetése érdekében árajánlatot kérünk a megfelelő orvosi 
műszereket forgalmazó cégektől.    
 
8.Javaslat a Jószolgálati Otthon Közalapítvány nyári táborozására nyújtott 
2020. évi támogatás elszámolásának elfogadására 
 
Előadó:           Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető 
Előkészítő:     Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető 
                        Vabják Kitti ügyintéző 
Meghívott:      Nics Éva kuratórium elnöke  



Véleményező bizottságok: 
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság  2020. 09.09.  
Szociális, Egészségügyi és Lakhatási Bizottság   2020. 09.08. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Jószolgálati Otthon Közalapítvány Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Polgármestere 571/2020. (VI.16.) határozata alapján 154.000,- 
forint vissza nem térítendő önkormányzati támogatásban részesült nyári táborozási 
költségeinek fedezetére. Az alapítvány elnöke benyújtotta elszámolását. A 
Költségvetési és Pénzügyi Osztály a számlákat áttekintette, számszakilag és 
számviteli szempontból azokat rendben találta. 
 
9.Javaslat a „Gárdonyis tanulókért” Alapítvány részére nyújtott támogatásról 
szóló elszámolás elfogadására 
 
Előadó: a humán szolgáltatási osztályvezető 
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető 
 Péter Kata ügyintéző 
Meghívott: Vargáné Kocsis Anikó – az Alapítvány kuratóriumának elnöke 
Véleményező bizottságok: 
Oktatási, Kulturális és Társadalmi Kapcsolati Bizottság 2020. 09. 08. 
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság 2020. 09. 09. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros MJV Közgyűlése 101/2020. (II. 13.) határozatában döntött a „Gárdonyis 
tanulókért” 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.  
 
10.Javaslat a 2019. évi Közművelődési pályázaton a Mind Print Kft. részére 
Várnai Gyula dunaújvárosi és római kiállításaira nyújtott 400.000,- 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 
  Várnai Gyula, képzőművész 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság    2020. 09. 08. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság    2020. 09. 08. 
A napirendi pont rövid tartalma: A 2019. évi Közművelődési pályázaton a Mind 
Print Kft. Várnai Gyula Dunaújvárosi és római kiállításaira 400.000,- Ft 
önkormányzati támogatást kapott. A Kft. elszámolt, a Költségvetési és Pénzügyi 
Osztály ellenőrizte a beszámolót, és számviteli és számszaki szempontból rendben 
találta azt. 
 
 
 
 



11.Javaslat az Aranyecset Alapítvány részére hagyományőrző rendezvények 
megvalósítására nyújtott 400.000,- 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 
  Németh Márta, az Aranyecset Alapítvány kuratóriumi elnöke 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság    2020.09.08. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság    2020.09.09. 
A napirendi pont rövid tartalma: A 2019. évi Közművelődési pályázaton az 
Aranyecset Alapítvány 400.000,- Ft önkormányzati támogatást kapott az Arany 
Galériában tartandó kiállításokra, művészeti iskolák találkozójára, rajzpályázatra, 
tehetségnapra, alkotó táborozásra. Az alapítvány elszámolt, a Költségvetési és 
Pénzügyi Osztály ellenőrizte a beszámolót, és számviteli és számszaki szempontból 
rendben találta azt. 
 
12.Javaslat a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Dunaújvárosi Berán Lajos Kör 
részére országos éremgyűjtő találkozó és kiállítás megvalósítására nyújtott 
100.000,- 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 
  Makrai Sándor, a Berán Lajos Kör titkára 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság    2020. 09. 08. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság    2020. 09. 09. 
A napirendi pont rövid tartalma: A 2019. évi Közművelődési pályázaton a Magyar 
Éremgyűjtők Egyesülete Dunaújvárosi Berán Lajos Köre 100.000,- Ft önkormányzati 
támogatást kapott országos éremgyűjtő találkozó és kiállítás megvalósítására. Az 
egyesület elszámolt, a Költségvetési és Pénzügyi Osztály ellenőrizte a beszámolót, 
és számviteli és számszaki szempontból rendben találta azt. 
 
13.Javaslat a CityRocks Kft-vel zenei flashmob lebonyolítása érdekében kötött 
szerződés módosítására 
 
Előadók:  az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke 
  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
Előkészítő:  Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető 
  Bokor Zsuzsanna intézményigazgatási vezető ügyintéző 
Meghívott:  Gajda Ferenc, ügyvezető Cityrocks Kft. 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság    2020. 09. 08. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság    2020. 09. 09. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2020. 09. 09. 



A napirendi pont rövid tartalma: A Cityrocks Kt-vel kötött szerződés értelmében 
„Cityrocks 2020 – Dunaújváros” címmel zenei flashmob lebonyolítására került volna 
sor 2020. július 25-én a Szalki-szigeten, a rendezvényt a járvány miatt 2021. 
májusában tervezzük megtartani. A vállalkozói díj első részlete kifizetésre került, a 
többit javasoljuk a 2021. évi költségvetésben áthúzódó tételként kezelni. 
 
14.Javaslat a Dunaújvárosi Szonáta Zeneművészeti Alapítvány kérelmének 
elbírálására 
Előadók:  az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke 
  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető 
  Bokor Zsuzsanna intézményigazgatási vezető ügyintéző 
Meghívott:  Moravecz Attila, a Szonáta Zeneművészeti Alapítvány kuratóriumi  
  elnöke 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság    2020. 09. 08. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság    2020. 09. 09. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2020. 09. 09. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Szonáta Zeneművészeti Alapítvány a Sándor 
Frigyes Alapfokú Művészeti Intézmény mellett szeretne felállítani egy jelet, amely 
egyrészt fából, másrészt egy fém kapuból állna, erre a zene iránt elkötelezett 
tanítványok nevükkel ellátott lakat felhelyezésével jelezhetnék elkötelezettségüket a 
zene és a város iránt. Az alapítvány 800 E Ft támogatást kér. 
 
 
15.Javaslat a Dunanett Nonprofit Kft. 2019. évi éves beszámolójának és 2020. évi 
üzleti tervének elfogadására 
 
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
                     az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Engyel László ügyintéző 
Meghívott: Ferencz Kornél ügyvezető igazgató, Dunanett Nonprofit Kft.  
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2020. 09. 09. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2020. 09. 09. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A Dunanett Nonprofit Kft. megküldte a 2019. évi éves beszámolóját és a 2020. évi 
üzleti tervét Dunaújváros MJV Önkormányzata részére elfogadás céljából. 
 

16.Javaslat a Dunanett Vagyonkezelő Kft. 2019. évi éves beszámolójának 
megismerésére 

 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Engyel László ügyintéző 
Meghívott: Ferencz Kornél ügyvezető igazgató, Dunanett Vagyonkezelő Kft.  



Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2020. 09. 09. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2020. 09. 09. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A Dunanett Vagyonkezelő Kft. megküldte az Önkormányzat részére a 2019. évi éves 
beszámolóját elfogadásra. 
 
17.Javaslat az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. 2019. évi éves 
beszámolójának megtárgyalására 
 
Előadó: a Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság elnöke 
 az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Engyel László ügyintéző 
Meghívott: Kozik Árpád ügyvezető, Energo-Viterm Kft. 
Véleményező bizottságok: 
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság 2020. 09. 09. 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2020. 09. 09. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. 
megküldte a 2019. évi éves beszámolóját. A beszámoló elfogadásáról a Közgyűlés 
dönt. 
 
18.Javaslat a DMJV Önkormányzata tulajdonában álló Kalandpark bérbeadására, 
üzemeltetésére vonatkozó pályázat bontásáról 
 
Előadó:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Előkészítő:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 
  dr. Horváth Petra ügyintéző 
Meghívott:  -  
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság    2020. 09. 09. 
A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Önkormányzata Közgyűlése a 241/2020. 
(VII.16.) határozatában döntött a DMJV Önkormányzata tulajdonában álló 
Kalandpark bérbeadására, üzemeltetésére vonatkozó pályázat kiírásáról. A pályázati 
felhívásra 1 db pályázat érkezett. A boríték bontását a Pénzügyi, Gazdasági és 
Városüzemeltetési Bizottság végzi. 
 
19.Javaslat a 2400 Dunaújváros, belterület, 2637/2 helyrajzi számon 
nyilvántartott ingatlan egy részének értékesítésére vonatkozó döntés 
meghozataláról 
 
Előkészítő:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 
  dr. Horváth Petra ügyintéző 
Meghívott:  -  
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság    2020. 09. 09. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2020. 09. 09. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
tulajdonát képezi 222/244 részben a dunaújvárosi 2637/2 hrsz. alatt felvett, 192 m² 
területű „kivett bolt” megnevezésű ingatlan. Az ingatlan 22/244-ed része Bánkúti Gábor 



és Bordás Gabriella tulajdonát képezi 1/2-1/2 arányban. Nevezettek szeretnének 
megvásárolni az ingatlanból további 28 m² területet (7 m² tartózkodó; 11 m² öltöző és 
10 m² gondnoki helyiség) az önkormányzattól.  
 
20.Javaslat kártérítési igény elbírálására (Liszkai Kft.) 
 
Előadó:  jogi és vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő:  dr. Vántus Judit jogi és vagyonkezelési osztályvezető 
  dr. Horváth Petra ügyintéző 
Meghívott:  Liszkai Gábor (Liszkai Kft. tagja) károsult 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2020. 09. 09.  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság    2020. 09. 09. 
A napirendi pont rövid tartalma: 2020. június 14-én a Dunaújváros, Martinovics 
Ignác utca 4. szám előtti parkolóban az egyik fáról letörött egy faág, mely az ott 
parkoló gépjárműre esett. Az autó első szélvédője megsérült. A károsult vagyoni 
kártérítési igénnyel lépett fel DMJV Önkormányzatával szemben.  
 
21.Javaslat a dunaújvárosi 52 hrsz.-ú, természetben 2400 Dunaújváros, 
Latinovits Z.u. 52. sz. alatt található, kivett óvoda, udvar megnevezésű 
ingatlanon fennálló 756/1213-ad önkormányzati tulajdoni hányad értékesítésére 
vonatkozó pályázat bontására 

 
Előadó: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Dr. Horinka Hajnalka ügyintéző 
Meghívott:    -                    
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság   2020. 09. 09.  
A napirendi pont rövid tartalma:  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése 283/2020. (VII.17.) határozatában a dunaújvárosi 52 hrsz.-ú, 
természetben 2400 Dunaújváros, Latinovits Z.u. 52. sz. alatt található, kivett óvoda, 
udvar megnevezésű ingatlanon fennálló 756/1213-ad önkormányzati tulajdoni 
hányad 32.969.827,- Ft kikiáltási áron, nyilvános pályázati úton történő 
értékesítéséről döntött. A pályázati felhívásra 1 ajánlat érkezett. A borítékok bontását 
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottságnak kell végeznie. 
 
22.Javaslat a dunaújvárosi 145 helyrajzi számon felvett ingatlanon kialakítandó 
parkolóhely vonatkozásában tulajdonosi hozzájárulás megadására 
 
Előadó: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 dr. Horinka Hajnalka ügyintéző 
Meghívott: -    
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2020.09. 09.  
A napirendi pont rövid tartalma:  
A Gold Design Bau Kft. a 145 helyrajzi számon felvett, Kossuth Lajos utcában található 
ingatlanon kíván parkolót építeni, amelyhez az önkormányzat hozzájárulását kéri. 
 



23.Javaslat Kiss Balázs kenus részére nyújtott 1.500.000- Ft vissza nem 
térítendő támogatás – felhasználás elszámolásának elfogadására 
 
Előadó:        Dr. Vántus Judit jogi és vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő:  Dr. Vántus Judit jogi és vagyonkezelési osztályvezető 
                   Módné Pöstényi Mária ügyintéző 
Meghívott:   Mátyás Gábor   a DUNAFERR SE elnöke  
Véleményező bizottságok: 
ifjúsági , sport és turisztikai bizottság 2020. 09.09.  
pénzügyi, gazdasági és  városüzemeltetési bizottság 2020. 09.09.  
A napirendi pont  rövid tartalma:  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere az 1060/2018. (XI.15.) határozat 
alapján 1.500.000- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott a Dunaferr  SE kajak-
kenu szakosztályának sportolója, Kiss Balázs felkészülésére és a 2019. évi olimpiai 
kvóta megszerzésének költségeire (új versenykenu beszerzésére, sportfelszerelésre, 
táplálék kiegészítőre, edzőtáborokra stb.) Az elszámolás a támogatási összeg 
felhasználásáról megérkezett osztályunkra. 
 
24.Javaslat DMJV Önkormányzata kártalanítási eljárásrendjének felülvizsgálatára  
 
Előadó:  Dr. Vántus Judit jogi és vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő:  Dr. Vántus Judit jogi és vagyonkezelési osztályvezető 
  Módné Pöstényi Mária ügyintéző 
Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság   2020. 09. 09. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. 2020. 
augusztus 17.-ei keltezésű levelében panasszal fordult Önkormányzatunkhoz a 
Dunaújváros Megyei Jogú Város területén végzett beruházásokhoz kapcsolódó 
kártalanítási eljárások ügyében. 
 
25.Javaslat a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. 
által, a 45.884.437,- Ft összegű támogatás okán, az Uniszol-
Létesítménygazdálkodási Zrt. részére megfizetett létesítményhasználati díj 
elszámolásának elfogadására 
 
Előadó:   Dr. Vántus Judit  jogi és vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő:   Dr. Vántus Judit jogi és vagyonkezelési osztályvezető 
   Módné Pöstényi Mária ügyintéző 
Meghívott:     Mátyás Gábor  DKKA ügyvezetője  
Véleményező bizottságok: 
ifjúsági , sport és turisztikai bizottság 2020. 09. 09.  
pénzügyi, gazdasági  és  városüzemeltetési bizottság 2020. 09. 09. 
Az előterjesztés  rövid tartalma:  
DMJV Közgyűlése a 614/2018. (XI.15.) határozattal 45.884.437,- Ft támogatásban 
részesítette a  DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. -t 
azzal, hogy a Kft. vállalta, egyéb pénzeszközeiből 45.884.437,- Ft összeget 2019. 
január 01-től december 31-ig vonatkozó időszakra megfizet az Uniszol-
Létesítménygazdálkodási Zrt. részére létesítményhasználat fejében. 



26.Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Dunaújváros, Ács utca 9. sz. 
568 hrsz.-ú ingatlan földkábeles 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 bizottság: 
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság   2020. 09. 09. 
A napirendi pont rövid tartalma: Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem 
kártalanítási összeg megfizetésével. A tervezett földkábeles elektromos 
bekötővezeték építése az önkormányzati tulajdonú, Dunaújváros, 576 helyrajzi 
számú ingatlan igénybevételével történne. (A kártalanítási összeg 7.800,-Ft+áfa) 
 
27.Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Dunaújváros, Eszperantó u. 
316/6 hrsz.-ú ingatlanon kialakítandó elektromos autó töltőállomás földkábeles 
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. 09. 09. 
A napirendi pont rövid tartalma: Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem 
kártalanítási összeg megfizetésével. A tervezett földkábeles elektromos 
bekötővezetéket az önkormányzati tulajdonú 314/1 hrsz-u ingatlan igénybevételével 
építenék . (A kártalanítási összeg 16.900,-Ft+áfa) 
 
28.Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Dunaújváros, Temető utca 
1.sz. 2441 hrsz. -ú ingatlan földkábeles 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. 09. 09. 
A napirendi pont rövid tartalma: Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem 
kártalanítási összeg megfizetésével. A tervezett villamos mű megvalósítása az 
önkormányzati tulajdonú, Dunaújváros, 2451/1 hrsz.-ú ingatlan igénybevételével 
történne. (A kártalanítási összeg 1.300,-Ft+áfa) 
 
 
 
 
 



29.Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Dunaújváros, Petőfi u. 31. sz. 
(1441 hrsz.) ingatlan földkábeles 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 bizottság: 
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság   2020. 09. 09. 
A napirendi pont rövid tartalma: Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem 
kártalanítási összeg megfizetésével. A tervezett villamos mű megvalósítása az 
önkormányzati tulajdonú, Dunaújváros, 2162/1 hrsz.-ú kivett közterület 
igénybevételével történne. (A kártalanítási összeg 9.100,-Ft+áfa) 
 
30.Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Dunaújváros, Építők útja 
325/2 hrsz.-ú ingatlan földkábeles 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 bizottság: 
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság   2020. 09. 09. 
A napirendi pont rövid tartalma: Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem 
kártalanítási összeg megfizetésével. A tervezett villamos mű (elektromos 
bekötővezeték) megvalósítása az önkormányzati tulajdonú, Dunaújváros, 325/5 
hrsz.-ú kivett strandfürdő és a 325/6 hrsz.-ú kivett élményfürdő megnevezésű terület 
igénybevételével történne. (A kártalanítási összeg 78.000,-Ft+áfa) 
 
31.Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Dunaújváros, 2976/54 hrsz.-ú 
ingatlanon épülő távközlési bázisállomás villamos energia ellátásához (DIGI 
Távközlési és Szolgáltató Kft. kérelme) 
 
Előadó:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Előkészítő:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 
  Módné Pöstényi Mária ügyintéző 
Meghívott:  - 
Véleményező bizottság: 
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság   2020. 09. 09. 
A napirendi pont rövid tartalma: Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem 
kártalanítási összeg megfizetése nélkül. Az újonnan létesítendő DIGI bázisállomás 
villamos energia ellátása az önkormányzati tulajdonú, Dunaújváros, 2976/27 hrsz.-ú 
ingatlan igénybevételével történne. 
 
 
 
 



32.Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Dunaújváros, Ezüstfenyő u. 
3009/7 hrsz.-ú ingatlan földkábeles villamos energia ellátásához  
(PA-GA-WATT Mérnöki Iroda Kft. kérelme) 
 
Előadó:  Dr. Vántus Judit jogi és vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő:  Dr. Vántus Judit jogi és vagyonkezelési osztályvezető 
  Módné Pöstényi Mária ügyintéző 
Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság   2020. 09. 09. 
A napirendi pont rövid tartalma: Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem 
kártalanítási összeg megfizetésével. A tervezett földkábeles elektromos 
bekötővezetéket az önkormányzati tulajdonú, 3001 hrsz.-ú ingatlan igénybevételével 
építenék. (A kártalanítási összeg 5.200,-Ft+áfa) 
 
33.Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Dunaújváros, Móricz u. 29. 
1263 hrsz.-ú ingatlan földkábeles villamos energia ellátásához (PA-GA-WATT 
Mérnöki Iroda Kft. kérelme) 
 
Előadó:  Dr. Vántus Judit jogi és vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő:  Dr. Vántus Judit jogi és vagyonkezelési osztályvezető 
  Módné Pöstényi Mária ügyintéző 
Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság   2020. 09.09. 
A napirendi pont rövid tartalma: Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem 
kártalanítási összeg megfizetésével. A tervezett villamos mű megvalósítása az 
önkormányzati tulajdonú, Dunaújváros, 1294 hrsz.-ú ingatlan igénybevételével 
történne. (A kártalanítási összeg 11.700,-Ft+áfa) 
 
34.Tüske Ferenc Márton  tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme  a Dunaújváros, 
Külterület „Tüske tanya” 026/4 hrsz-ú ingatlanának  szennyvízelvezetés 
kiépítéséhez 
 
Előadó: Dr. Vántus Judit jogi és vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő:   Dr. Vántus Judit jogi és vagyonkezelési osztályvezető 
 Módé Pöstényi Mária ügyintéző 
Meghívott:   - 
Véleményező bizottságok: 
Pénzügyi, Gazdasági  és Városüzemeltetési Bizottság  2020. 09. 09. 
A napirendi pont rövid tartalma: Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem 
kártalanítási összeg megfizetésével. A tervezett szennyvízvezetéket az 
önkormányzati tulajdonú Dunaújváros, Külterület 025 hrsz.-ú közterület 
igénybevételével építenék. (A kártalanítási összeg 97.500,-Ft+áfa) 
 
35.Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Dunaújváros, Borgőz u. 
3073/17 hrsz.-ú ingatlan földkábeles villamos energia ellátásához (PA-GA-WATT 
Mérnöki Iroda Kft. kérelme) 
 
Előadó:  Dr. Vántus Judit jogi és vagyonkezelési osztályvezető 



Előkészítő:  Dr. Vántus Judit jogi és vagyonkezelési osztályvezető 
  Módné Pöstényi Mária ügyintéző 
Meghívott:  - 
Véleményező bizottság: 
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság  2020. 09. 09.  
A napirendi pont rövid tartalma: Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem 
kártalanítási összeg megfizetésével. A tervezett villamos mű megvalósítása az 
önkormányzati tulajdonú, Dunaújváros, 3073/15 hrsz.-ú ingatlan igénybevételével 
történne. (A kártalanítási összeg 7.800,-Ft+áfa) 
 
 
Dunaújváros, 2020. szeptember 4. 
 
 
 
 
 
        Tóth Kálmán s.k. 
                 a bizottság elnöke 


