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M E G H Í V Ó 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottsága 
   2022.  március 9-én (szerda) 14,00 órai kezdettel 

nyílt ülést tart, melyre meghívom 
 

 
Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 2. „C” épület Közgyűlési teremben  
 
Javasolt napirendek: 
 
1.Javaslat a „Virágos Dunaújvárosért 2022.” virágosítási verseny 
megrendezésére és a díjak megrendelése céljából az ajánlattevők körének 
meghatározására 
 
Előadó: a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság elnöke 
 a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Deák Mária hatósági főosztályvezető 
 Szántó Krisztina 
Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 
közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság 2022. 03. 16. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 03. 09. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 
városunk Települési Környezetvédelmi Programja feladatainak és célkitűzéseinek 
megvalósítása érdekében virágosítási versenyt ír ki. A verseny nyerteseinek díjazása 
céljából a díjak megrendeléséhez javaslatot teszünk az ajánlattevő gazdasági 
szereplők körének megállapítására. A verseny megrendezésére és díjazására 
maximum nettó 800 000,- Ft értékű összeg a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 
4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 7. melléklet, 7. környezetvédelem és 
hulladékgazdálkodás cím, dologi kiadások soron rendelkezésre áll. 
 

2.Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a tervezés alatt álló  Aquantis 

Hotel közlekedési létesítményeinek építéséhez (Fejér Európa Kft. kérelme) 
 
Előadó: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
 Módné Pöstényi Mária ügyintéző 
Meghívott: - 
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Véleményező bizottság: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 03. 09. 
A naprendi pont rövid tartalma: Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem 

kártalanítási összeg megfizetése nélkül.  Dunaújváros Építők útján az Aquantis 

Élményfürdő mellé egy hotel építését tervezik. A hotel környezetébe tervezett 
parkolók és az idegenforgalmi buszmegálló építése a 325/6 és a 321 helyrajzi számú 
önkormányzati tulajdonú ingatlanok (Építők útja 3. sz.) igénybevételével történne. 
 
3.Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Perkáta- Dunaújváros Dél, 
Dunaújváros OVIT Sárbogárd 132 kV-os távvezetéki kapcsolatok létesítéséhez 
(MVM Xpert Zrt. kérelme) 
 
Előadó:  Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő:  Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
 Hingyi Brigitta ügyintéző 
Véleményező bizottság: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 03. 09. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az MVM Xpert Zrt, Perkáta-Dunaújváros Dél, 
Dunaújváros OVIT Sárbogárt 132 kV-os távvezetéki kapcsolatok létesítését tervezi 
meglévő távvezeték felhasításával melyhez Önkormányzatunk tulajdonosi 
hozzájárulását kéri.A tulajdonosi hozzájárulás kiadása kártalanítási összeg 
megfizetése nélkül történne.  
 
4.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező 
dunaújvárosi 3657/9 hrsz.-ú ingatlant terhelő földhasználati jog törlésére 
 
Előadó:  vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző 
Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 03. 09. 
A napirendi pont rövid tartalma: Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata tulajdonát képező dunaújvárosi 3657/9 hrsz.-ú ingatlant terhelő 
földhasználati jog törlésére. 
 
5.Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására telephely használatra – Gurics 
Gyögy Birkózó Diák Sportegyesület, Dunaújváros, Március 15. tér 5. 
 
Előadó:  Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő:  Engyel László ügyintéző 
Meghívott:  
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 03. 09. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Gurcs György BDSE székhely és telephely 
módosítási kérelmet nyújtott be a székesfehérvári Törvényszékhez, telephelyként az 
Arany János Általános Iskolát (2400 Dunaújváros, Március 15. tér.) jelölték meg 
(korábban ez volt a székhelyük). A Törvényszék végzése alapján szükség lenne a 
telephely tekintetében az ingatlanok tulajdonosának (legalább teljes bizonyító erejű 
okirat a foglalt) nyilatkozatára a telephelyként való használat engedélyezéséről. 



6.Javaslat elektromos rollerek és egyéb eszközök üzemeltetésére vonatkozó 
üzemeltetési szerződések megkötésére 
 
Előadó:  dr. Petánszki Lajos aljegyző 
Előkészítő: dr. Petánszki Lajos aljegyző 
Meghívott: Szabó György Zoltán, DVG Zrt. vezérigazgató 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 03. 09. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 03. 09. 
A napirendi pont rövid tartalma: Üzemeltetési szerződés alapján Dunaújvárosban 
elektromos rollerek és egyéb eszközök kerülnek kihelyezésre. 
 
 
Dunaújváros, 2022. március 7. 
 
 
 
 
                   Tóth Kálmán s.k. 
                 a bizottság elnöke 
 


