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M E G H Í V Ó 
 

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

2020. szeptember 15-én (kedd) 13:00 órai kezdettel 
nyílt ülést tart, melyre meghívom 

 
 

Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 2. „C” épület, Közgyűlési terem 
 
 
Javasolt napirendek: 
 
1.Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2021. évi fordulójához való csatlakozásra 
 
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 humán szolgáltatási osztályvezető 
 Péter Kata ügyintéző 
Meghívott:  
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság    2020. 09. 15. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság   2020. 09. 15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2020. 09. 15. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot évenként 
meghirdeti az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Önkormányzatunk eddig minden 
évben csatlakozott az ösztöndíjpályázathoz. Az előterjesztés a 2021. évi csatlakozás 
szándékáról szól.  
 
2.Javaslat Dr. Matusz Árpád Lajos háziorvosi tevékenységéhez szükséges 
fióktelep engedély megadására 

 
Előadó: a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető 
 Demeter-Weiner Anett intézményigazgatási ügyintéző 
Meghívott: Dr. Matusz Árpád Lajos  
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2020. 09. 15. 
A napirendi pont rövid tartalma: A 25. számú háziorvosi praxis eladásra kerül. Dr. 



Matusz Árpád Lajos háziorvosi tevékenységéhez szükséges, hogy vállalkozási 
engedélyében a dunaújvárosi fióktelep bejegyzésre kerüljön. A rendelő Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdona, az előterjesztés a fióktelep 
engedély jóváhagyására irányul. 
 
3.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    2020.09.15. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság    2020.09.15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2020.09.15. 
A napirendi pont rövid tartalma: A 2020. évi költségvetési rendelet 5.a. melléklet 
9.19.cím a „Vasas Táncegyüttes Alapítvány támogatása” előirányzaton 2.000.000 Ft 
szerepel. Ebben az évben szerződéskötés, utalás nem történt. Az alapítvány 
mellékelt levelében 1.000.000,- Ft támogatást kér, hiszen próbáik, fellépéseik 
jelentős része a járványhelyzet miatt elmaradt. 
 
4.Javaslat a dunaújvárosi görögkatolikus templom építéséhez 2021. és 2022. 
évben nyújtandó támogatásra  
 
Előkészítő:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke 
  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 
  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 
Meghívott:  Kovács István János, parókus  
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság    2020.09.15. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság    2020.09.15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2020.09.15. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújvárosi Görögkatolikus Egyházközség 
Pentelén templomépítésbe kezdett, a beruházás összköltsége várhatóan 100 M Ft, 
amelyhez 10 M Ft önkormányzati támogatást kérnek. Az összeg az előterjesztés 
szerint a 2021-2022. évek költségvetését terhelné, a munkálatok befejezése 
érdekében szükséges a kötelezettségvállalásról dönteni. 
 
5.Javaslat a dunaújvárosi 7. számú fogászati alapellátási körzetbe fogászati 
eszközök beszerzésére az ajánlattevők körének kiválasztására 
 
Előadó: a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető 
 Fetth Dóra Tímea intézményigazgatási ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság    2020. 09. 15. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság   2020. 09. 15. 



ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2020. 09. 15. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Önkormányzata 2012. május 
29. napján feladat-ellátási szerződést kötött Dr. Gátszegi Tamás egyéni vállalkozóval 
a 7. számú fogászati körzet  felnőtt-, gyermek- és iskolafogászati területi ellátási 
kötelezettséggel való ellátására. Dr. Gátszegi Tamás doktorúr 2020. 09. 10. napján 
autokláv(sterilizátor) beszerzésére irányuló kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz. 
Jelen előterjesztés az ajánlattevők körének kiválasztására irányul. 
 
6.Javaslat a dunaújvárosi 17. számú fogászati alapellátási körzetbe fogászati 
eszközök beszerzésére az ajánlattevők körének kiválasztására 
 
Előadó: a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető 
 Fetth Dóra Tímea intézményigazgatási ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság    2020. 09. 15. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság   2020. 09. 15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2020. 09. 15. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Önkormányzata 2012. május 
29. napján feladat-ellátási szerződést kötött Dr. Lukács Ildikó egyéni vállalkozóval a 
17. számú fogászati körzet  felnőtt-, gyermek- és iskolafogászati területi ellátási 
kötelezettséggel való ellátására. Dr. Lukács Ildikó doktornő 2020. 09. 07. napján 
kompresszor beszerzésére irányuló kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz. Jelen 
előterjesztés az ajánlattevők körének kiválasztására irányul. 
 

7.Javaslat „Dunaújváros – közvilágítás elemeinek karbantartása” 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: Benkovics Kornélia osztályvezető 
 Dzsupin Andrea közbeszerzési referens 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság   2020.09.15. 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság     2020.09.15. 
Közbeszerzési és Bíráló Bizottság      2020.09.14. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése 266/2020. (VII.16.) határozatával döntött a „Dunaújváros – közvilágítás 
elemeinek karbantartása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról. Jelen 
előterjesztés a közbeszerzési eljárás eredményének megállítására irányul. 
 

8.Javaslat „Dunaújváros villamos energia ellátása” 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: Benkovics Kornélia osztályvezető 
 Dzsupin Andrea közbeszerzési referens 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság   2020.09.15. 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság     2020.09.15. 
Közbeszerzési és Bíráló Bizottság      2020.09.14. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
üzemeltetésében lévő Dunaújváros közvilágítási hálózat energia ellátásáról szóló 
szerződés 2021. január 31. napján lejár. Jelen előterjesztés a közbeszerzési eljárás 
közbeszerzési dokumentumainak véleményezésére, közbeszerzési eljárás 
megindítására irányul. 
 
9.Javaslat a „Virágos Dunaújvárosért 2020.” virágosítási verseny nyerteseinek 
a díjazása céljából a kertészet kiválasztásáról szóló polgármesteri határozat és 
szerződés tervezet véleményezésére 
 
Előadó: a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság elnöke 
 a pénzügyi, gazgasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
 Petrovickijné Dr. Angerer Ildikó környezetvédelmi vezető ügyintéző 
Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 
Közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság    2020. 09.15. 
Pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési  bizottság   2020. 09.15.  
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2020. 09.15.  
A napirendi pont rövid tartalma: A „Virágos Dunaújvárosért 2020.” virágosítási 
verseny nyerteseinek díjazása céljából a díjak megrendeléséhez 3 árajánlatot 
kértünk be Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesterének 659/2020. (VII.10.) 
PM. számú határozata alapján. A legkedvezőbb ajánlatot tevő kertészetet 
választottuk ki virágosítási verseny nyerteseinek a díjazására. A díjazásra 
maximálisan nettó 700.000,- Ft-ot biztosítunk, mely Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének 2020. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 5/2020. (II. 14.) számú önkormányzati rendelete 5. melléklet, 7. 
környezetvédelem és hulladékgazdálkodás cím, dologi kiadások soron rendelkezésre 
áll.  
 
10.Javaslat hozzájárulás megadására Esztergom Város Önkormányzatának és 
Pusztavám Község Önkormányzatának a Közép-Duna Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozásához 
 
Előadó: a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság elnöke 
 a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Szabó Imre osztályvezető 
 Petrovickijné Dr. Angerer Ildikó környezetvédelmi vezető ügyintéző 
Meghívott:    - 
Véleményező bizottságok: 



Pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság   2020. 09.15.  
Közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság    2020. 09.15.  
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2020. 09.15.  
A napirendi pont rövid tartalma:  
A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás megkereste 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatát, hogy minősített többségi 
önkormányzati közgyűlési döntéssel adja hozzájárulását Esztergom Város 
Önkormányzatának és Pusztavám Község Önkormányzatának a Közép-Duna Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozásához. 
 

11.Javaslat a Modern Városok Program – „Szálloda és rendezvényközpont 
létesítése az Aquantis Wellnes és Gyógyászati Központ mellett” projektre 
vonatkozó költségvetési előirányzatok módosítására 

Előadó:        a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi osztályvezető 
 Héring Regina pályázati koordinációs ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság   2020. 09. 15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2020. 09. 15. 
 A napirendi pont rövid tartalma: A Modern Városok Program – „Szálloda és 
rendezvényközpont létesítése az Aquantis Wellnes és Gyógyászati Központ mellett” 
című projekt kapcsán módosítani szükséges a 2020. évi előirányzatok összegét a 
projekt aktuális költségvetésével összhangban. 
 
12.Javaslat beérkezett ajánlatok elbírálására a TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001 
„DUNA-MUNKA-TOP” projektben megvalósítandó záró tanulmány elkészítése 
érdekében  
 
Előadó: Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető 
Előkészítő: Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető 
 Borka Ildikó pályázati koordinációs ügyintéző 
Meghívott: -  
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2020. 09. 15. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2020. 09. 15. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001 DUNA-MUNKA-TOP projekt keretében az 
önkormányzat záró tanulmányt köteles készíteni. Az előterjesztés tárgya a 
legkedvezőbb ajánlatot adó gazdasági szereplő kiválasztása a kiírt határidőre a 
fentiek kapcsán beérkezett ajánlatok alapján. 
 
13.Javaslat beérkezett ajánlatok elbírálására a TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001 
„DUNA-MUNKA-TOP” projektben megvalósítandó monitoring vizsgálat 
lefolytatása érdekében 
 
Előadó: Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető 
Előkészítő: Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető 



 Borka Ildikó pályázati koordinációs ügyintéző 
Meghívott: -  
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2020. 09. 15. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2020. 09. 15. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001 azonosítószámú, „DUNA-MUNKA-TOP projekt 
kapcsán a 2019. november 1. – 2020. október 31. időszakra vonatkozóan monitoring 
vizsgálat lefolytatása szükséges. Az előterjesztés tárgya legkedvezőbb ajánlatot adó 
gazdasági szereplő kiválasztása a kiírt határidőre beérkezett ajánlatok alapján. 
 
14.Javaslat a TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001 „DUNA-MUNKA-TOP” című 
projektben a 2020. évi Állásbörze-Karriernap lebonyolítása tárgyában kötött 
szerződés megszüntetésére 
 
Előadó: Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető 
Előkészítő: Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető 
 Borka Ildikó pályázati koordinációs ügyintéző 
Meghívott: -  
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2020.09.15. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2020.09.15. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A Nemzeti Foglalkoztatási Alap által 2020.07.22-én meghatározott kiegészítő 
irányelvek alapján a pandémia miatt pályaválasztási kiállítás és állásbörze nem 
szervezhető, így a TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001 DUNA-MUNKA-TOP projekt 
kapcsán az Állásbörze-Karriernap lebonyolítása-2020. tavasz feladatra kötött 
megbízási szerződés megszüntetése vált szükségessé. 

15.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    2020.09.15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2020.09.15. 
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. 



16.Javaslat a víziközmű rendszerre vonatkozó 2020. évben benyújtandó 
Gördülő fejlesztési terv elfogadására és a benyújtáshoz szükséges 
meghatalmazás megadására 

Előadó:  pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
  ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 Előkészítő:  Beéry Réka városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
  Szedresi Csaba ügyintéző  
Meghívott:  Neszmélyi Loránd a DVCSH Kft. ügyvezetője 
 Dr. Vántus Judit a Jogi és Vagyonkezelési Osztály vezetője 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság    2020. 09. 15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2020. 09. 15.  
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 (DVCSH Kft. részére) tesz javaslatot. 

17.Javaslat a DMJV Önkormányzata tulajdonában álló Kalandpark bérbeadására 
kiírt pályázat értékeléséről 

 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 
  dr. Horváth Petra ügyintéző 
Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság    2020. 09. 15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2020. 09. 15. 
A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Önkormányzata Közgyűlése a 
241/2020.(VII.16.) határozatában döntött az Önkormányzat tulajdonában álló 
Kalandpark (volt vidámpark) bérbeadására vonatkozó pályázat kiírásáról. A pályázat 
benyújtásának határideje: 2020. augusztus 17. napja volt. A pályázat benyújtására 
nyitva álló időtartamon belül 1 db pályázat érkezett.  
 
18.Javaslat kártérítési igény elbírálására (Kutassi Ferenc) 
 
Előadó:  jogi és vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő:  dr. Vántus Judit jogi és vagyonkezelési osztályvezető 
  dr. Horváth Petra ügyintéző 
Meghívott:  Kutassi Ferenc károsult 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2020. 09. 15.  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság    2020. 09. 15. 
A napirendi pont rövid tartalma: 2020. június 04-én a Dunaújváros, Fáy András u. 
7. szám előtt parkolt a gépjárművel a károsult, mikor egy fa törzsénél eltörött és 
ráesett az autóra, mely több helyen megsérült. A károsult vagyoni kártérítési igénnyel 
lépett fel DMJV Önkormányzatával szemben.  
 



19.Javaslat kártérítési igény elbírálására (Bényei Ferenc) 
 
Előadó:  jogi és vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő:  dr. Vántus Judit jogi és vagyonkezelési osztályvezető 
  dr. Horváth Petra ügyintéző 
Meghívott: Bényei Ferenc károsult 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2020. 09. 15.  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság    2020. 09. 15. 
A napirendi pont rövid tartalma: 2020. augusztus 01-én a Dunaújváros, Liszt 
Ferenc kert 3. szám előtt parkolt a károsult autójával, ahol a parkoló gépjárműre 
ráesett egy faág. Az autó több helyen megsérült. A károsult vagyoni kártérítési 
igénnyel lépett fel DMJV Önkormányzatával szemben.  
 
20.Javaslat kártérítési igény elbírálására (Köller Péter) 
 
Előadó:  jogi és vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő: dr. Vántus Judit jogi és vagyonkezelési osztályvezető 
  dr. Horváth Petra ügyintéző 
Meghívott:  Köller Péter károsult 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2020. 09. 15.  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság    2020. 09. 15. 
A napirendi pont rövid tartalma: 2020. június 23-án a Dunaújváros, Tavasz utca 3. 
szám alatti „nagy parkolóban” kidőlt egy fa, mely ketté törött és az ott parkolt 
gépjárműre esett. Az autó több helyen megsérült. A károsult vagyoni kártérítési 
igénnyel lépett fel DMJV Önkormányzatával szemben.  
 

21.Javaslat Dunaújvárosi Szakképzési Centrum selejtezési javaslatának 
elfogadására, az eszközök elszállításához szükséges keretösszeg biztosítására 
 
Előadó:          a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője  
Előkészítő:    dr. Vántus Judit osztályvezető 
                       dr. Schleicher Judit ügyintéző 
Meghívott:  Piros Mariann Dunaújvárosi Szakképzési Centrum kancellár 
 Molnár-Osztrocska Diána Humán Szolgáltatási Osztály vezetője 
Véleményező bizottságok:     
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság                         2020. 09. 15.        
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                                 2020. 09. 15. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum megküldte 
önkormányzatunkhoz selejtezési javaslatát. A selejtezendő eszközöket az 
önkormányzat köteles visszavenni. Az elszállításhoz nettó 1millió forint keretösszeg 
biztosítása indokolt.  
 

22.Javaslat a Dunaújvárosi Tankerületi Központ selejtezési javaslatának 
elfogadására, az eszközök elszállításához szükséges keretösszeg biztosítására 
 
Előadó:          a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője  
Előkészítő:    dr. Vántus Judit osztályvezető 



                       dr. Schleicher Judit ügyintéző 
Meghívott:  Szilágyiné Németh Sarolta Dunaújvárosi Tankerületi Központ igazgató 
 Molnár-Osztrocska Diána Humán Szolgáltatási Osztály vezetője 
Véleményező bizottságok:     
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság                         2020. 09. 15.        
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                                 2020. 09. 15. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújvárosi Tankerületi Központ megküldte 
önkormányzatunkhoz selejtezési javaslatát. A Tankerület az Önkormányzat 
hozzájárulását kéri a selejtezéshez. Az előterjesztés a hozzájárulás megadására és 
az elszállításhoz szükséges nettó 1millió forint keretösszeg biztosítására irányul. 
 
23.Javaslat Krepsz Krisztina és Varsányi Zoltán által felajánlott Dunaújváros, 
Táborállás utca 28. szám alatti telekrésszel kapcsolatos döntés meghozatalára 
 
Előadó:             a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője  
Előkészítő:       dr. Vántus Judit osztályvezető 
                          dr. Schleicher Judit ügyintéző 
Meghívott:        Krepsz Krisztina tulajdonos 
 Varsányi Zoltán tulajdonos 
Véleményező bizottságok:     
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2020. 09. 15.                                                          
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2020. 09. 15.                                  
A napirendi pont rövid tartalma: Varsányi Zoltán és Krepsz Krisztina a tulajdonukat 
képező, Dunaújváros, Táborállás u. 28. szám alatti 2234 m2 terület egy részét az 
önkormányzatnak kívánja ajándékozni. Az előterjesztés az ajándék elfogadására 
irányul. 
  
24.Javaslat a dunaújvárosi 52 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett óvoda, 
udvar megnevezésű, természetben 2400 Dunaújváros, Latinovits Zoltán utca 52. 
hrsz.  ” felülvizsgálat alatt” található, kivett óvoda, udvar megnevezésű ingatlan 
értékesítésére vonatkozó pályázat értékelésére 
 
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: Králik Gyula elnök, Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara 
 (2400 Dunaújváros, Latinovits Z. u. 10.) 
Véleményező bizottságok: 
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2020.09.15. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2020.09.15.  
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése 283/2020. (VII.17.) határozatában döntött a dunaújvárosi 52 helyrajzi 
számon nyilvántartott, kivett óvoda, udvar megnevezésű, természetben 2400 
Dunaújváros, Latinovits Z. utcában található, 756/1213-ad önkormányzati tulajdoni 
hányad értékesítésére tárgyában. A pályázati felhívást az előkészítő osztály 
megjelentette a Dunaújváros című hetilapban, az Önkormányzat hirdetőtábláján és 
honlapján. A pályázat postára adásának határideje 2020. augusztus 14. napja volt. A 
pályázat értékeléséről a Közgyűlés dönt. 
 



25.Javaslat a dunaújvárosi helyi közlekedési feladatok ellátásával 
összefüggésben külső szakértők kiválasztására 
 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
    az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Dr. Horinka Hajnalka ügyintéző 
          Dr. Vántus Judit jogi és vagyonkezelési osztályvezető  
Meghívott:  -                                                                                                                                               
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság                  2020.09.15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                                2020.09.15. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés külső szakértői feladatok 
ellátására tesz javaslatot Dunaújváros Megyei Jogú Város helyi autóbuszos közösségi 
közlekedési hálózatának és a menetrendi struktúra megújításának támogatása 
érdekében.  
 
26.Javaslat a Dunaújváros belterület 2718 helyrajzi számon nyilvántartott, 
természetben 2400 Dunaújváros, Frangepán utca 3. szám alatt található, 453 m² 
területű „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan értékesítésére 
 
Előadó: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Dr. Horinka Hajnalka ügyintéző 
Meghívott:   -                                   
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2020. 09.15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2020. 09.15. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
tulajdonát képezi a dunaújvárosi 2718 hrsz. alatt felvett, természetben 2400 
Dunaújváros, Frangepán utca 3. szám alatt található, 453 m² területű „kivett 
beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan. Az előterjesztés az ingatlan pályázati úton 
történő értékesítésére tesz javaslatot. 
 
27.Javaslat az önkormányzati tulajdonban álló, dunaújvárosi 25/4/D/2 hrsz.-ú, 
természetben a Semmelweis Ignác utca 8. szám pinceszintjén található, 28 m² 
nagyságú, "üzlethelyiség" megnevezésű ingatlan bérbeadására 

Előadó: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Horinka Hajnalka ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2020. 09. 15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2020. 09. 15. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dr. Móricz Zoltán a Dr. Móricz Ügyvédi Iroda 
képviseletében eljárva kérelmet nyújtott be az önkormányzati tulajdonban álló, 
Dunaújváros belterület 25/4/D/2 helyrajzi szám alatt felvett  – természetben a 
Dunaújváros belterület, Semmelweis Ignác utca 8. szám pinceszintjén található – 28 
m² területű "üzlethelyiség" megnevezésű ingatlan bérlésére vonatkozóan.  
 
 



28.Javaslat a 2637/2 helyrajzi számú ingatlan 2 db, egyenként 17 m² nagyságú 
garázsépületeinek és 17 m² nagyságú raktárépületének, valamint 42 m² 
nagyságú raktárépületének bérbeadására 
                                                                 
Előadó: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Horinka Hajnalka ügyintéző 
Meghívott: -                                                                                                                                    
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2020. 09. 15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2020. 09. 15. 
A napirendi pont rövid tartalma: Bordás Gabriella és Bánkúti Gábor, valamint a 
Dunaújvárosi Kegyelet Kft. a Temető utcában található 2637/2 helyrajzi ingatlan 

mintegy 51 m² nagyságú garázsépületek (2 db garázs és egy raktár) bérlésére 
nyújtottak be kérelmet. Bánkúti Gábor és Bordás Gabriella bérelni szeretnék továbbá 

az ingatlanban található, 42 m² nagyságú raktárépületet is.  

29.Javaslat a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. 
számlavezető bank váltásával kapcsolatos tagi kölcsön követelése 
felfüggesztésére 

 
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Engyel László ügyintéző 
Meghívott: Mátyás Gábor ügyvezető, DKKA Nonprofit Kft.  
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2020. 09. 15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2020. 09. 15. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A DKKA Nonprofit Kft. számlavezető bankot kíván váltani, OTP Bank helyett a 
Takarékbankban nyitnának számlákat. Az új bankban folyószámlahitelt nyitnának, 
melynek egyik feltétele, hogy Dunaújváros MJV Önormányzata nyilatkozik, hogy a 
tagi kölcsönöket 2022. augusztus 31-ig nem követeli a DKKA Nkft.-től. 
 
 
30.Javaslat megállapodás véleményezésére – Juharos étterem eszközei 
értékének, valamint a  244/2020. (VII.16.) és Dunaújváros MJV Polgármestere 
533/2020. (IV.10.) határozata alapján kompenzációs megállapodás 

 
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Engyel László ügyintéző 
Meghívott: Szabó György Zoltán vezérigazgató, DVG Zrt.  
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2020. 09.15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2020. 09.15. 
A napirendi pont rövid tartalma:  



Dunaújváros MJV Polgármestere az 533/2020. (VI.10.) határozatával döntött arról, a  
DVG Zrt. által megküldött üdülők üzemeltetésére vonatkozó elszámolást elfogadja és 
az üzemeltetésből eredő bruttó 8.213.881,- Ft hiányt a 200.000.000,- Ft-os tagi 
kölcsönből kívánja kompenzálni megállapodás útján, ahogy a 244/2020. (VII.16.) 
határozatban elfogadott Jókai u. 19. (Népfőiskola) üzemeltetéséből eredő hiányt és a 
Juharos étterem eszközeinek értékét is. 
 
31.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 532/2020. (VI.10.) 
határozata módosítására  

 
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Engyel László ügyintéző 
Meghívott: Juhász Péter és Szántó Ákos ügyvezetők, Kavics-Ker Kft.  
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2020. 09.15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2020. 09.15. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros MJV Polgármestere 532/2020. (VI.10.) határozatát módosítani 
szükséges tekintettel arra, hogy ez alapján a határozat alapján lett nyertes pályázó a 
Kavics-Ker Kft. a dunaújvárosi 372/21 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázaton. 
A határozat Áfa-s vételárat tartalmaz, azonban a terület jellegéből adódóan nem 
tartozik az Áfa-s értékesítések körébe. 
 

32.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. 09.15. 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2020. 09.15. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. 
megküldte a 2019. évi éves beszámolóját. A beszámoló elfogadásáról a Közgyűlés 
dönt. 
 
33.Fülöp István bérleti szándéka az önkormányzati tulajdonban álló, 
dunaújvárosi 4/4/B/40 hrsz.-ú, természetben a Dunaújváros, Bocskai István u. 
1/D, szám pince szintjén található helyiségre vonatkozóan 

Előadó: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Engyel László ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 



pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2020. 09. 15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottsá 2020. 09. 15. 
A napirendi pont rövid tartalma: Fülöp István jelezte további bérleti szándékát az 
önkormányzati tulajdonban álló, dunaújvárosi 4/4/B/40 hrsz.-ú, természetben a 
Dunaújváros, Bocskai István u. 1/D, szám pince szintjén található helyiségre 
vonatkozóan. 2015. év óta bérli a helyiséget és szeretné 2020. szeptember 30-án 
lejáró szerződését megújítani. 
 
34.Javaslat a dunaújvárosi 1445 hrsz.-ú, Dunaújváros, Petőfi s. u. 21. szám 
alatti, kivett beépítetlen terület megnevezésű, belterületi ingatlan elidegenítésre 
 
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   2020.09.15. 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság      2020.09.15. 
A napirendi pont rövid tartalma: Jelen előterjesztés javaslatot tesz a Dunaújváros, 
Petőfi S. u. 21. szám alatt található ingatlan értékesítésére. Az értékesítés 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat gazdálkodásának 
rendjéről szóló, 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete 27. §-a alapján nyílt 
pályázat útján lehetséges. 
      
35.Javaslat a dunaújvárosi 1460 hrsz.-ú, Dunaújváros, Magyar út 31. szám 
alatti, kivett lakóház, udvar megnevezésű, belterületi ingatlan elidegenítésre 
 
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   2020.09.15. 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság      2020.09.15. 
A napirendi pont rövid tartalma: Jelen előterjesztés javaslatot tesz a Dunaújváros, 
Magyar út 31. szám alatt található ingatlan értékesítésére. Az értékesítés 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat gazdálkodásának 
rendjéről szóló, 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete 27. §-a alapján nyílt 
pályázat útján lehetséges. 
 
36.Javaslat Mobilcsarnok rendeltetésszerű használatához szükséges munkák 
finanszírozására 
 

Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 
Előkészítő:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 
  Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző 
Meghívott:  Szabó György vezérigazgató, DVG Zrt.  



  Sági Péter ügyvezető, Vasmű út 41. Irodaház Kft. 
  Beéry Réka osztályvezető, Városüzemeltetési és Beruházási Osztály 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság    2020.09.15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2020.09.15. 
A napirendi pont rövid tartalma: Javaslat Mobilcsarnok rendeltetésszerű 
használatához szükséges munkák finanszírozására. 
 
37.Javaslat a Széchenyi István Kollégium tűzjelző rendszere karbantartására és 
riasztó rendszere távfelügyeletére 
 
Előadó:  a Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság elnöke 
  az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság elnöke 
Előkészítő:  Dr. Vántus Judit jogi és vagyonkezelési osztályvezető 
  Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző 
Véleményező bizottságok: 
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság   2020.09.15. 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság     2020.09.15. 
A napirendi pont rövid tartalma: Javaslat a Széchenyi István Kollégium tűzjelző 
rendszere karbantartására és riasztó rendszere távfelügyeletére (TOLNA-ŐR Kft. 
ajánlata) 
 
38.Javaslat a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft.-vel közfeladat ellátási 
szerződés megkötésére 
 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
  az ifjúsági, sport és turisztikai bizottság elnöke 
  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 
  Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző 
Meghívott:  Tiger Szabolcs ügyvezető, Dunaújvárosi Turisztikai Nkft. 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság    2020.09.15. 
ifjúsági, sport és turisztikai bizottság      2020.09.15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2020.09.15. 
A napirendi pont rövid tartalma: Javaslat a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft.-
vel közfeladat ellátási szerződés megkötésére. 
 
 
Dunaújváros, 2020. szeptember 11. 
 
 
 
 
 
 
 
        Tóth Kálmán s.k. 
                 a bizottság elnöke 


