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M E G H Í V Ó 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
Ifjúsági, Sport és Turisztikai Bizottsága 

2021. augusztus 25-én (szerdán) 13,45 órai kezdettel 
rendkívüli nyílt ülést tart, melyre meghívom 

 
 

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

 
Javasolt napirendi pontok: 
 

1. Javaslat a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú „Látogatóközpont 
kialakítása a Mondbach Kúriában és a Baracsi úti Arborétum fejlesztése” c. 
projekt vonatkozásában  a kivitelezési munkák előkészítése tárgyában 
vállalkozási szerződés megkötésére 

(Az előterjesztés előkészítés alatt áll!) 
 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ifjúsági, sport és turisztikai bizottság elnöke 
  
Előkészítő:  Szabó Imre osztályvezető 
  Hévizi Andrea településrendezési ügyintéző 
                       
Meghívott:     DVN Zrt. részéről vezérigazgató, Horváth Anita 
 
Véleményező bizottságok: 

Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2021.08.25. 

Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság 2021.08.25. 
Ifjúsági, Sport és Turisztikai Bizottság 2021.08.25. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00001 
azonosítószámú „ Látogatóközpont kialakítása a Mondbach Kúriában és a Baracsi úti 
Arborétum fejlesztése” c. projekt vonatkozásában a kivitelezés megkezdése előtt és 
során is szükséges szakfelügyelet biztosítani, mint pl. farestaurátor, 
művészettörténész és egyéb szakértők beszerzésére és ezen feladatok ellátására 
irányuló szerződés megkötésére. 
 
 
 
 



2. Javaslat a DSE Röplabda Akadémia Nonprofit Kft. kérelmének elbírálására 
 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ifjúsági, sport és turisztikai bizottság elnöke 
 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit jogi és vagyonkezelési osztály osztályvezető 
                     Kemenczei Anett ügyintéző 
 
Meghívott: Tomanóczy Tibor elnök (DSE Röplabda Akadémia Nonprofit Kft. 

2400 Dunaújváros, Gagarin tér 5. 1.2.) 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021.08.25. 
ifjúsági, sport és turisztikai bizottság   2021.08.25. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2021.08.25. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A DSE Röplabda Akadémia Nonprofit Kft. a 2020. 
évben 27.900.000,- Ft sportlétesítmény használati támogatásban részesült. Az 
egyesület a veszélyhelyzet miatt a megítélt támogatást teljes egészében nem tudta 
felhasználni, így kéri, hogy a fennmaradó 1.330.649,- Ft összeget a Sportcsarnokot 
jelenleg üzemeltető DKKA Nonprofit Kft.-nek fizethesse meg bérleti díjként. 
 
3. Javaslat a 2021. évi tokiói Paralimpiára kvalifikációt szerzett Gurisatti Gyula 
sportlövő jutalmazására 
 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ifjúsági, sport és turisztikai bizottság elnöke 
 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit jogi és vagyonkezelési osztály osztályvezető 
                    Kemenczei Anett ügyintéző 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021.08.25. 
ifjúsági, sport és turisztikai bizottság   2021.08.25. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2021.08.25. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Közgyűlésének 
28/2017.(IX.22.) önkormányzati rendelete az olimpiai részvételi jogot szerzett 
dunaújvárosi sportolók jutalmazásáról 1. § (1) bekezdése alapján támogatásban 
részesíti azt a dunaújvárosi igazolt sportolót, aki a  magyar nemzeti válogatott 
tagjaként egyéni versenyszámban olimpiai részvételre jogosító kvótát szerzett. A 
Magyar Sportlövők Szövetsége tájékoztatása szerint Gurisatti Gyula részesülhet 
támogatásban. A támogatás mértéke: 150.000,- Ft + járulékai/hó. A támogatás 
időtartama: 2021.07.01.-2022.06.30. 
 
 
 



4. Javaslat az Újvárosi Darts Club Sportegyesület részére nyújtott 200.000- Ft 
vissza nem térítendő támogatás – felhasználás elszámolására 
 
Előadó: Dr. Vántus Judit jogi és vagyonkezelési osztályvezető 
 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit jogi és vagyonkezelési osztályvezető 
  Módné Pöstényi Mária ügyintéző 
 
Meghívott:     Körmendi Mihály elnök  (2400 Dunaújváros, Dózsa György út 17. 

4/1.) 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021.08.25. 
ifjúsági, sport és turisztikai bizottság   2021.08.25. 
  
A napirendi pont  rövid tartalma:  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 730/2020.  (VIII.07.) határozata 
alapján 200.000- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott az Újvárosi Darts Club 
Sportegyesület részére a 2020. évi működésre, versenyekre, sportfelszerelések 
beszerzésére. Az elszámolás a támogatási összeg felhasználásáról megérkezett 
osztályunkra. 
 

 
Dunaújváros, 2021. augusztus 24. 
         Motyovszki Mátyás sk. 

  a bizottság elnöke 


