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

2020. október 13-án (kedd) 13:00 órai kezdettel megtartott  
rendkívüli nyílt ülést tart,  melyre meghívom 

 
 

Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 2. „C” épület, Közgyűlési terem 
 
 
 
Javasolt napirend: 
 
1.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évet érintő 
folyószámlahitel igénybevételének szándékára 
 
Előadó: pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 
 ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 
Előkészítő: Salamonné Pintér Mónika, osztályvezető 
 Szántó Adrienn, kötelezettségvállalást nyilvántartó ügyintéző 
Véleményező bizottságok:  
Pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság   2020.10.13. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2020.10.13. 
Az előterjesztés rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
szándéka éven belüli folyószámlahitel igénybevételére a 2021. évben a számlavezető OTP 
Bank Nyrt.-től. 
 
2.Javaslat köztemetési szolgáltatásra vonatkozó pályázathoz ajánlattévők 
kiválasztására 
 
Előadó: Árokszállási Ibolya - osztályvezető 
Előkészítő: Árokszállási Ibolya - osztályvezető  
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság   2020.10.13. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 48. § (1) 
bekezdése értelmében a haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat képviselő-
testülete gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről. A jelenlegi 
szolgáltató szerződése 2020. december 31. napjával lejár, ezért szükséges az új szolgáltató 
kiválasztása. A vonatkozó önkormányzati rendelet szerint a döntés – a Pénzügyi, Gazdasági 
és Várüzemeltetési Bizottság véleményének kikérése mellett –, polgármesteri hatáskör. 
 
 



3.Javaslat Somogyi József Martinász-szobrát övező közpark elnevezésére 
 
Előadó: Pintér Tamás, polgármester 
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána a humán szolgáltatási osztály vezetője 
 Bokor Zsuzsanna kulturális ügyintéző 
Meghívott:       - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2020.10.13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2020.10.13. 
A napirendi pont rövid tartalma: Szántó Péter önkormányzati képviselő indítványában 
javasolta, hogy Somogyi József Martinász-szobrát övező közparkrészt az önkormányzat 
Borovszky Ambrus emlékparknak nevezze el. Az utcanév munkacsoport is támogatta a 
javaslatot, és támogató lakossági levelek is érkeztek. A telekalakítási vázrajz elkészült, de a 
földhivatali bejegyzés még nem történt meg, jelen határozat a nyilvántartásba vétel 
véglegessé válása napjától lép életbe.  
 
4.Javaslat Molnár Réka: Amerre a hattyúk szállnak című regénye megjelenésének 
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 osztályvezető 
  Bokor Zsuzsanna, intézményigazgatási vezető ügyintéző  
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság    2020.10.07. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság    2020.10.13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke     2020.10.07. 
A napirendi pont rövid tartalma: Molnár Réka Amerre a hattyúk szállnak című könyve 
megjelentetéséhez a kiadó bruttó 420 E Ft támogatást kért, az előterjesztés 200 E Ft 
támogatásra tesz javaslatot a költségvetési rendelet 5.a. melléklet „Kulturális és egyéb civil 
szervezetek pályázható kerete” rovat terhére. 

 
5.Javaslat a 9. számú fogorvosi körzet ellátására Dr. Szőcs Debora fogorvos 
támogatás iránti kérelme elbírálására 

 
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: Dr. Szőcs Debora fogorvos 

Dózsáné dr. Sasvári Ildikó FMKH DJH Népegészségügyi Osztály 
osztályvezető  

Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2020. 10. 13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                              2020. 10. 13. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2020. 10. 13. 
A napirendi pont rövid tartalma: A dunaújvárosi 9. számú fogorvosi körzetet ellátó Dr. 
Andorfalvi Éva, a körzetre vonatkozó praxisjogát eladná Dr. Szőcs Debora fogorvos részére. 
Dr. Szőcs Debora a praxisvásárláshoz 3.000.000,- Ft támogatást kér Önkormányzatunktól. 
Az előterjesztés Dr. Szőcs Debora fogorvos támogatási kérelme elbírálására irányul. 
 
 
 



6.Javaslat a 12., 14., 15., és 25. számú felnőtt háziorvosi körzeteket érintő vízdíj 
megosztási megállapodás 1. számú módosításának elfogadására 

 
Előadó: a humán szolgáltatási osztály vezetője  
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető 
 Fetth Dóra Tímea ügyintéző 
Meghívott:   -   
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság   2020.10.13. 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság    2020.10.13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2020.10.13.  
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
tulajdonában levő Váci Mihály út 9. szám alatti orvosi rendelőkben a vízdíjat megosztási 
megállapodás alapján fizetik az egészségügyi szolgáltatók a DVCSH-nak. A vízdíj 
megosztási megállapodásban korábban 2 körzet esetében volt az önkormányzat a 
szolgáltató, de 2020. október 1. napjától a D.SAEPES Bt. az egészségügyi szolgáltató a 25. 
számú felnőtt háziorvosi körzetben, ezért a korábbi megállapodás módosítása vált 
szükségessé. 
 
7.Javaslat a Dunaújvárosi Táborállási Polgárőrség részére nyújtott  támogatás 
elszámolásának elfogadására 
 
Előadó: a humán szolgáltatási osztály vezetője  
Előkészítő:     Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető 
 Fetth Dóra Tímea ügyintéző 
Meghívott: Varga Sándor a Dunaújvárosi Táborállási Polgárőrség elnöke 
Véleményező bizottságok: 
közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság 2020. 10.13. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2020. 10.13. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújvárosi Táborállási Polgárőrség 2019-ben 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 505/2019. (VI.14.) határozata alapján 
600.000,- forint vissza nem térítendő önkormányzati támogatást kapott működési 
költségeinek részbeni fedezetére. Az egyesület elszámolt a támogatással, az elszámolást a 
Költségvetési és Pénzügyi Osztály ellenőrizte és rendben találta. 

8.Javaslat a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal a dunaújvárosi térfigyelő rendszer 
működtetésére kötendő támogatási szerződés jóváhagyásáról 

 
Előadó: a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság elnöke 
 a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető 
 Vabják Kitti ügyintéző 
Meghívott: Dr. Varga Péter r. dandártábornok, megyei rendőrfőkapitány 
 Suszter Tamás r. alezredes kapitányságvezető 
Véleményező bizottságok: 
közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság 2020. 10. 13. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2020. 10. 13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2020. 10. 13. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2020. március 26-i ülésén 
fogadta el a dunaújvárosi térfigyelő kamerarendszer működtetésére vonatkozó, a Fejér 
Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött korábbi megállapodás megújításáról szóló 
együttműködési megállapodást, illetve döntött a kamerarendszer 2020. évre szóló 
működtetési támogatásáról. Jelen előterjesztés a 2021. évi támogatásra vonatkozik. 



9.Javaslat a „Közvilágítás korszerűsítése Dunaújvárosban” című projekt zárásához 
szükséges audit lefolytatásának elvégzésére 
 
Az előterjesztés a bizottsági ülésen kerül helyben kiosztásra! 
 
Előadó:  Beéry Réka Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője 
Előkészítő:  Debreczeni Tamás területfejlesztési vezető ügyintéző 
Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság    2020.10.13. 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság      2020.10.13. 
A napirendi pont rövid tartalma: „Közvilágítás korszerűsítése Dunaújvárosban” című 
projekt zárásához szükséges audit lefolytatására beérkezett árajánlatok ismertetése és 
megtárgyalása. 
 
10.Javaslat a Mobilcsarnok közműellátásának biztosítására vonatkozó tervek 
elkészítésére 

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

Előkészítő:   Beéry Réka városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
                      Szedresi Csaba ügyintéző  
Meghívott:    Horváth Anita DVN Zrt. - vezérigazgató                                        
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság    2020.10.13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                                       2020.10.13. 
A napirendi pont rövid tartalma: Jelen előterjesztés a Mobilcsarnok közműellátásának 
biztosítására vonatkozó tervek (gáz tervezés, víz-és csatorna tervek, villamos tervek )  
elkészítésének elfogadására tesz javaslatot. 
 
11.Javaslat a TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001 „Helyi identitás és kohézió erősítése 
Dunaújvárosban” című projektben tervezett tankatalógus összeállításának és 
frissítésének szakértői feladatainak ellátására vonatkozó megbízási szerződés 
módosítására 
 
 

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

Előkészítő: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
  Bozóné Kovács Bettina pályázati koordinációs ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottság:   
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság  2020.10.13. 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2020.10.13. 
Az előterjesztés rövid tartalma:  
Az előterjesztés a TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001 „Helyi identitás és kohézió erősítése 
Dunaújvárosban” című projektben tervezett tankatalógus összeállításának és frissítésének 
szakértői feladatainak ellátására vonatkozó megbízási szerződés előleg összegének 
módosítására irányul. 

 
 
 
 
 



12.Javaslat EMAS Környezetvédelmi Nyilatkozat kiadvány nyomdai elkészítéséről 
szóló polgármesteri határozat-tervezet és szerződés-tervezet véleményezésére 
 
Előadó: a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság elnöke  
 a pénzügyi, gazdasági 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    2020.10.13. 
Pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság    2020.10.13. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2020.10.13.  
A napirendi pont rövid tartalma: Ebben az évben ismét sikeresen elvégeztük a hivatal 
EMAS Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszerének hitelesítő felügyeleti 
auditálását és a frissített Környezetvédelmi Nyilatkozat hitelesítését, melyet a 1221/2009. 
EC. rendelet értelmében nyomtatott és elektronikus kiadványként szükséges nyilvánosságra 
hozni. A kiadvány nyomdai munkáira 3 árajánlatot kértünk be. Jelen előterjesztésben 
javaslatot teszünk a kiadványt elkészítő nyomda kiválasztására. A kiadványkészítés költsége 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2020. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2020. (II.14.) számú önkormányzati 
rendelete, 5. melléklet, 7. környezetvédelem és hulladékgazdálkodás cím, dologi kiadások 
sorában rendelkezésre áll. A polgármesteri határozat tervezetet és a szerződés tervezetét 
mellékeltük. 

 
13.Javaslat ajánlatok bekérésére a TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001 DUNA-MUNKA-TOP 
projektben a 2020. II. és 2021. I. félévben megvalósítandó kisrendezvények és a 2021. 
márciusi zárókonferencia szervezése érdekében 

 
 
Előadó: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető  
Előkészítő: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
 Borka Ildikó pályázati koordinációs vezető ügyintéző 
Meghívott: -  
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2020.10.13. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2020.10.13. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001 azonosítószámú DUNA-MUNKA-TOP projekt kapcsán 
létrejött Foglalkoztatási Fórum és Foglalkoztatási Paktum ill Irányító Csoport 2020 II. félévi 
és 2021. I. félévi ülései (6 alkalom) és a 2021 márciusára tervezett zárókonferencia kapcsán 
felmerülő rendezvényszervezési feladatok ellátása érdekében ajánlatok bekérésére van 
szükség. Az előterjesztés tárgya az ajánlattevők körének kiválasztása és az 
szerződéstervezetet is tartalmazó ajánlattételi felhívás véleményezése. 
 
14.Javaslat az Innopark Nonprofit Kft. részére a dunaújvárosi 2976/54 hrsz-ú ingatlan 
értékesítése kapcsán befolyt vételárból 2.300.000,-Ft folyósításáról   
 
Előadó:             az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke                                                              
 a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke                             
Előkészítő:       dr. Vántus Judit osztályvezető 
                          dr. Schleicher Judit ügyintéző 
Meghívott:  dr. Huszti Zsolt Innopark Nonprofit Kft. ügyvezető  
Véleményező bizottságok:     



ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2020.10.13. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2020.10.13.                                    
A napirendi pont rövid tartalma: Az Innopark Nonprofit Kft. ügyvezetője kérelmet juttatott el 
önkormányzatunkhoz, melyben a dunaújvárosi 2976/54 hrsz-ú ingatlan értékesítésekor 
befolyt vételárból 2.300.000,-Ft Innopark Nonprofit Kft. részére történő átadását és az 
összegről fedezetigazolás kiállítását kérelmezte. Az előterjesztés a kérelem elbírálására 
irányul. 
 
15.Javaslat az Innopark Nonprofit Kft. Tudományos és Technológiai Park cím 
elnyerése érdekében pályázat elkészíttetésére   
 
Előadó:             az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke                                                              
 a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke                                
Előkészítő:       dr. Vántus Judit osztályvezető 
                          dr. Schleicher Judit ügyintéző 
Meghívott:  Dr. Huszti Zsolt Innopark Nonprofit Kft. ügyvezető 
 Mórucz Norbert IPE – Ipari-, Tudományos-, Innovációs- és Technológiai 
 Parkok  
 Egyesület képviselője 
Véleményező bizottságok:     
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2020.10.13. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2020.10.13.                                    
A napirendi pont rövid tartalma: Az IPE-Ipari-, Tudományos-, Innovációs- és Technológiai 
Parkok Egyesület a Tudományos és Technológiai Park című pályázat elkészítését 
9.500.000,-Ft + ÁFA összegért és sikeres minősítést követően 2.565.000,-Ft sikerdíjért 
vállalja. Ajánlatukat az Innopark Nonprofit Kft. juttatta el önkormányzatunkhoz. Az 
előterjesztés a kérelem elbírálására irányul. 
 

16.Javaslat az Innopark Nonprofit Kft. Alapító Okiratának 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: Dr. Huszti Zsolt ügyvezető, Innopark Nonprofit Kft.  
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2020.10.13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2020.10.13. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Az Innopark Nonprofit Kft. megküldte a tulajdonos, Dunaújváros MJV Önkormányzata 
részére módosítási javaslatát az Alapító Okiratra vonatkozóan. 
 

17.Javaslat a Dunanett Nonprofit Kft. 2020. évi likviditási tervének megismerésére  

 
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 2020.10.13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2020.10.13. 
A napirendi pont rövid tartalma:  



A Dunanett Nonprofit Kft. megküldte a 2020. évi likviditási tervét. 
 

18.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 1059/2018. (XII. 15.) PM 
határozatának hatályon kívül helyezésére   
 
Előadó: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Dr. Horinka Hajnalka ügyintéző 
Meghívott:     - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2020.10.13. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Az előterjesztés Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 1059/2018. (XII. 15.) PM 
határozatának hatályon kívül helyezésére tesz javaslatot. A határozat a volt Vidámparkban 
található lovas körhinta pályázati úton értékesítésére vonatkozott. 

 
19.Javaslat a folyékony hulladék kezelésére irányuló önkormányzati közfeladat 
tárgyában  kötött közszolgáltatási szerződés módosítására 
 
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 a közbeszerzési és bíráló bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Dr. Horinka Hajnalka ügyintéző 
Meghívott: Neszmélyi Loránd ügyvezető igazgató  
 Nyalka László műszaki igazgató 
                      Beéry Réka osztályvezető, Városüzemeltetési és Beruházási Osztály  
                      Benkovics Kornélia osztályvezető, Beszerzési, Működtetési és Informatikai                                 
 Osztály 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2020.10.13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2020.10.13.  
közbeszerzési és bíráló bizottság                                                 2020.10.12.                                               
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés az Önkormányzat a Dunaújvárosi Víz-, 
Csatorna- Hőszolgáltató Kft.-vel fennálló, folyékony hulladék kezelésére irányuló 
önkormányzati közfeladat tárgyában kötött közszolgáltatási szerződés módosítására tesz 
javaslatot. 
 
20.Javaslat a Pannon Polgárőrséggel kötött támogatási szerződés módosítására  

 
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                       a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Dr. Horinka Hajnalka ügyintéző 
Meghívott:     Peczen Antal elnök, Pannon Polgárőrség 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2020.10.13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2020.10.13.  
közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság   2020.10.13. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a Pannon Polgárőrséggel kötött 
támogatási szerződés módosítására tesz javaslatot. 
 
 



21.Javaslat kártérítési igény elbírálására (V.G.I.) 
 
Előadó: jogi és vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő: dr. Vántus Judit jogi és vagyonkezelési osztályvezető 
 dr. Horváth Petra ügyintéző  
Meghívott: V.G.I. károsult 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                                    2020.10.13. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság                            2020.10.13. 
A napirendi pont rövid tartalma: 2020. szeptember 01-én a Dunaújváros, Weiner Tibor krt. 
5. szám előtt parkolt a gépjárművel a károsult, mikor az éjszakai viharban egy parkolót 
szegélyező egyik fa kettétörött és a leszakadó ága ráesett az autóra, mely több helyen 
megsérült. A károsult vagyoni kártérítési igénnyel lépett fel DMJV Önkormányzatával 
szemben.  
 
22.Javaslat a Dunaújváros belterület 689/14/B hrsz.-ú, természetben a 2400 
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  2020.10. 13. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dr. Soós Gabriella ügyvédnő azzal a kérelemmel fordult 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatához, hogy nyilatkozzon a dunaújvárosi 
689/14/B 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. 
 
23.Javaslat a 2400 Dunaújváros, belterület, 2637/2 helyrajzi számon nyilvántartott 
ingatlan egy részének értékesítésére 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. 10. 13.  
A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Polgármestere a 786/2020. (IX.10.) határozatában 
döntött a DMJV Önkormányzata tulajdonában álló, a Dunaújváros, belterület, 2637/2 
helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan egy részének értékesítésére vonatkozó pályázat 
kiírásáról. A pályázati felhívásra 1 db pályázat érkezett. A boríték bontását a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság végzi. 
 
24.Javaslat a Fejér Megyei Rendőr-Főkapitányság ingatlancsere javaslatának 
támogatására 
 
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    2020.10.13. 



Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság      2020.10.13. 
A napirendi pont rövid tartalma: Javaslat a Fejér Megyei Rendőr-Főkapitányság 
ingatlancsere javaslatának támogatására. 
 
25.Javaslat a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat jogi képviseletével megbízott Dr. Szabó 
Iván Ügyvédi Iroda megbízási szerződésének módosítására 

 

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    2020.10.13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2020.10.13. 
A napirendi pont rövid tartalma: Javaslat a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat jogi 
képviseletével megbízott Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda megbízási szerződésének 
módosítására 
 
26.Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Dunaújváros, Perem utca 19. 
ingatlan  villamos energia ellátásához (E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. 
Áramhálózati Régió Pécs, Mérnökiroda kérelme) 
 
Előadó: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Serfőző Anikó ügyintéző 
Meghívott:     -  
Véleményező bizottság: 
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság 2020. 10. 13.  
A napirendi pont rövid tartalma: Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem kártalanítási 
összeg megfizetésével. A tervezett elektromos szabadvezeték építése az önkormányzati 
tulajdonú, Dunaújváros, 0127, 0128/1 helyrajzi számú ingatlanok igénybevételével történne. 
(A kártalanítási összeg 367.900,-Ft+áfa) 
 
 
Dunaújváros, 2020. október 9. 
 
 
 
 
 
 
        Tóth Kálmán s.k. 
                 a bizottság elnöke 


