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M E G H Í V Ó 
 

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

2020. szeptember 29-én (kedd) 9:00 órai kezdettel rendkívüli nyílt ülést tart, 
melyre meghívom 

 
 
 

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

1.Javaslat „Dunai Limes turisztikai fejlesztése” 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   2020.09.29. 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság     2020.09.29. 
Közbeszerzési és Bíráló Bizottság 2020.09.25. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti 
Főosztálya megküldte a “Dunai Limes turisztikai fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindítására vonatkozó támogató tartalmú tanúsítványát, melynek birtokában megindítható 
az eljárás.  
 
2.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   2020.09.29. 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság     2020.09.29. 
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 
megkötésére irányul. 
 
3.Javaslat az MVP keretében az „Aquantis Élményfürdő felújítása és Fürdőpark 
kialakítása” projekt járulékos közbeszerzési szolgáltatások ellátására vonatkozó 
szerződés aláírására 
 
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
a közbeszerzési és bíráló 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  2020.09.29 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2020.09.29 
közbeszerzési és bíráló bizottság  2020.09.29 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Az előterjesztés a Modern Városok Program keretében az „Aquantis Élményfürdő felújítása 
és Fürdőpark kialakítása” projekt tervezési feladatával kapcsolatos akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadói tevékenység biztosítására vonatkozó szerződés véleményezésére, 
aláírására irányul. 
 
4.Javaslat Lakatos Balázs felperesnek – Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata alperes ellen – tulajdonjog megállapítása iránti perében jogi képviselő 
megbízásáról 
 
Előadó:  jogi és vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő:  Dr. Vántus Judit jogi és vagyonkezelési osztályvezető 
  dr. Horváth Petra ügyintéző 
Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság    2020. 09. 29. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2020. 09. 29. 
A napirendi pont rövid tartalma: Lakatos Balázs felperes igazolt jogi képviselője útján 
tulajdonjog megállapítása iránti keresetet nyújtott be DMJV Önkormányzata alperes ellen az 
Önkormányzat tulajdonában álló Táncsics Mihály u. 3/A szám pince szintjén található raktár 
megnevezésű ingatlan vonatkozásában. Tárgyi ügyben, különös tekintettel az ügy 
specifikusságára, szakértelemmel rendelkező ügyvéd megbízása indokolt. 
 
5.Javaslat a dunaújvárosi 689/14/F hrsz.-ú, Dunaújváros, Névtelen utca 689/14. hrsz. 
alatti, garázsépület megnevezésű ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásával 
kapcsolatos döntésről 
 
Előadó:  dr. Vántus Judit osztályvezető 
Előkészítő:  dr. Vántus Judit osztályvezető 
  dr. Horváth Petra ügyintéző 
Meghívott::  - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság    2020.09. 29. 
A napirendi pont rövid tartalma: Kui Zoltán azzal a kérelemmel fordult Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzatához, hogy nyilatkozzon a dunaújvárosi 689/14/F hrsz.-ú, 
természetben a Dunaújváros, Névtelen utca 689/14. hrsz. alatt található, 18 m² nagyságú, 



garázsépület megnevezésű ingatlan vonatkozásában az Önkormányzatot megillető 
elővásárlási jog gyakorlásáról. 
6.Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt-.vel az Élményfürdő üzemeltetésére 
kötött szerződés meghosszabbítására 

 

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 
Meghívott:  Szabó György vezérigazgató, DVG Zrt. 
Véleményező bizottságok: 
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság    2020.09.29.  
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság      2020.09.29. 
A napirendi pont rövid tartalma: Javaslat az Élményfürdő DVG Zrt. általi üzemeltetésére 
2021. december 31. napjáig. 
 
7.Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. Javadalmazási Szabályzatának 
elfogadására 

 

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 
Meghívott:  Szabó György vezérigazgató, DVG Zrt. 
Véleményező bizottságok: 
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság    2020.09.29.  
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság      2020.09.29. 
A napirendi pont rövid tartalma: Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 
Javadalmazási Szabályzatának elfogadására. 
 
8.Javaslat az önkormányzat sportlétesítmény bérleti díjának pályázati támogatási 
rendszeréről szóló 1/2016. (I.22.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére 
 
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 
 Kemenczei Anett ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
ifjúsági, sport és turisztikai bizottság 2020.09.29. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság   2020.09.29. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2020.09.29. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés az önkormányzat sportlétesítmény bérleti 
díjának pályázati támogatási rendszeréről szóló 1/2016. (I.22.) önkormányzati rendelet 
hatályon kívül helyezésére tesz javaslatot, tekintettel arra, hogy a rendeletben meghatározott 
sporttámogatási rendszert az Önkormányzat a jövőben át szeretné alakítani, és a 
sportegyesületek sportlétesítmény használatának támogatását más módon kívánja 
megoldani. 
 
 
 
 



 
 
9.Javaslat a volt Bánki Donát Szakközépiskola villámvédelmét biztosító munkák DVG 
Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt-től történő megrendelésére 

 
Előadó:            a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke                                                       
                         az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke   
Előkészítő:      dr. Vántus Judit osztályvezető 
                         dr. Schleicher Judit ügyintéző 
Meghívott:      Szabó György DVG Zrt. vezérigazgató 
Véleményező bizottságok:     
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság    2020. 09. 29.        
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2020. 09. 29. 
A napirendi pont rövid tartalma:  DVG Dunaújváros Vagyonkezelő Zrt. a volt Bánki Donát 
Szakközépiskola villámvédelmi rendszerének kiépítése miatt Dunaújváros Megyi Jogú Város 
Önkormányzatához fordult. Kérelmezte, hogy az Önkormányzat bruttó 5.691.327,-Ft-ért 
bízza meg a Zrt-t a munkálatok elvégzésével. 
 
10.Javaslat az Északi Ipari Parkban található 2976/54 helyrajzi számú 1300 m2 
nagyságú terület hasznosítására 

 
Előadó:            a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke                                                       
                         az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke   
Előkészítő:      dr. Vántus Judit osztályvezető 
                         dr. Schleicher Judit ügyintéző 
Meghívott:       dr. Huszti Zsolt Innopark NKft. ügyvezető 
Véleményező bizottságok:     
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság    2020. 09. 29.        
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2020. 09. 29. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az Északi Ipari Parkban lévő 2976/54 helyrajzi számú, 
1300 m2 nagyságú terület önkormányzatunk tulajdonában és az Innopark Nonprofit Kft. 
kezelésében áll. A területet a Magyar Telekom Nyrt. antennatorony üzemeltetése céljából 
bérli, a bérleti szerződés 2020. december 31-én lejár. Az előterjesztés a terület 
hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatalára irányul. 
 
 
11.Javaslat a Dunaújváros MJV Önkormányzata vagyon- és felelősségbiztosítás 
megújításához szükséges lépések megtételére, valamint a meglévő vagyonbiztosítás 
kiterjesztése 
 
Előadó:           a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke             
                        az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
Előkészítő:     Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető  
              Engyel László ügyintéző 
Meghívott:      Keszthelyi Erik ügyvezető, Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság                       2020. 09. 29. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                           2020. 09. 29. 
A napirendi pont rövid tartalma:  Dunaújváros MJV Önkormányzata vagyon- és felelősség 
biztosítási szerződése (Generali Zrt.) évfordulós lesz, ennek okán szükséges bekérni a 
Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. közreműködésével a vagyon- és felelősségbiztosítási 
ajánlatait. 
 



 
 
12.Javaslat a DKKA Nonprofit Kft. 2019/2020-as és 2020/2021-es Sport Fejlesztési 
Programjainak önerő biztosítására vonatkozó támogatási kérelmével kapcsolatosan 
 
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
az ifjúsági, sport és turisztikai bizottság elnöke 

Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető  
 Engyel László ügyintéző 
Meghívott: Mátyás Gábor ügyvezető, DKKA Nonporfit Kft.) 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2020. 09. 29. 
ifjúsági, sport és turisztikai bizottság 2020. 09. 29. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                                       2020. 09. 29. 
A napirendi pont rövid tartalma: A DKKA Nonprofit Kft.  azzal a kérelemmel fordult 
Dunaújváros MJV Önkormányzatához, hogy biztosítson önrészt a 2019/2020-as és 
2020/2021-es Sport Fejlesztési Programjához.  
 

13.Javaslat a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. 2019. évi 
éves beszámolójának elfogadására, illetve a saját tőke – jegyzett aránya helyreállítására 
koncepcionális döntés meghozatalára 

 
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 NKft.  
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2020. 09. 29. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2020. 09. 29. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A DKKA Nkft. megküldte a tulajdonos, Dunaújváros MJV Önkormányzata részére a 2019. évi 
éves beszámolóját.  
 

14.Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Dunaújváros, Rózsa u. 2952/3 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. 29. 
A napirendi pont rövid tartalma: Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem kártalanítási 
összeg megfizetésével. A tervezett villamos mű megvalósítása az önkormányzati tulajdonú, 
Dunaújváros, 2968 hrsz.-ú ingatlan igénybevételével történne. (A kártalanítási összeg 
6.500,-Ft+áfa) 
 

Dunaújváros, 2020. szeptember 25. 
 
 



        Tóth Kálmán s.k. 
                 a bizottság elnöke 


