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M E G H Í V Ó  
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
Pénzügyi Bizottság 

2017. 03. 07. (kedd) 
16:00 órai kezdettel 

soros nyílt ülést tart, melyre meghívom 
 

Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 1. Földszinti díszterem 
 
Nyílt napirendek: 
 
1. Javaslat a rászoruló dunaújvárosi gyermekek 2017. évi szünidei étkeztetésének 

biztosítására 
 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:       Dr. Molnár Attila aljegyző, Dr. Nyikomné Gévay Katalin vezető ügyintéző  
Meghívott:        Farkasné Vörös Magdolna a GESZ igazgatója 
 
Véleményező bizottságok: 
Szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság           2017. 03. 07. 
Pénzügyi bizottság 2017. 03. 07. 
Gazdasági és területfejlesztése bizottság 2017. 03. 08. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                              2017. 03. 08. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosulásával 
a tavalyi év óta a települési önkormányzatok kötelesek gondoskodni a hátrányos helyzetű, illetve a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek szünidei gyermekétkeztetésének megszervezéséről, amennyiben azt a szülő, vagy 
más törvényes képviselő igényli. A jogszabály lehetőséget ad arra, hogy az önkormányzat saját 
költségvetése terhére más rászoruló gyermekek számára is lehetővé tegye a szünidei 
gyermekétkeztetés igénybevételét. Az előterjesztés az ingyenes szünidei étkeztetésbe bevonható 
gyermekek körére tesz javaslatot.  
 
2. Javaslat a „Virágos Dunaújvárosért 2017.” virágosítási verseny megrendezésére 
 
Előadó: a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
Előkészítő: Szabó Imre városfejlesztési igazgató 
 Petrovickijné Dr. Angerer Ildikó környezetvédelmi vezető ügyintéző 
Meghívott:- 
 
Véleményező bizottságok: 



Városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság   2017.03.08. 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság      2017.03.08. 
Pénzügyi bizottság         2017.03.07. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Települési Környezetvédelmi Programja feladatainak és célkitűzéseinek 
megvalósítása érdekében virágosítási versenyt ír ki a dunaújvárosi lakosság számára. A verseny 
megrendezésére és díjazására maximum nettó 700 000,- Ft értékű összeg a Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 
6/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet környezetvédelmi dologi kiadásai terhére biztosított. 
 
3. Javaslat a VIII. Dunaújvárosi Nagy Sportágválasztó c. rendezvény támogatására 
 
Előadó:  oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
  pénzügyi bizottság elnöke 

 gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
  ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató 
  Péter Kata ügyintéző 
Meghívott: Pető Zsolt – ügyvezető igazgató – Euroshow Kft. 
 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2017. 03. 07. 
pénzügyi bizottság 2017. 03. 07. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 03. 08. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. 03. 08. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Az Euroshow Kft. ügyvezető igazgatója, Pető Zsolt kéréssel fordult Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzatához, mely szerint a 2017. május 12-én megrendezendő VIII. Dunaújvárosi 
Nagy Sportágválasztó c. rendezvény költségeihez járuljon hozzá.  
 
4. Javaslat a Rockmaraton Fesztivál megrendezésére és támogatására 
 
Előadók: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
Előkészítő: dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató 
 Bokor Zsuzsanna kulturális ügyintéző 
Meghívott:                    Varga Zoltán, Sámántánc Alapítvány, Pécs  
 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság                       2017.03.07. 
pénzügyi bizottság      2017.03.07. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság   2017.03.08. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2017.03.08. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: 2015. évben szervezték először városunkban a Rockmaraton 
Fesztivált. A szervezők a tavalyi támogatással elszámoltak. A július 8-17. között megtartandó 
fesztiválra 10 M Ft önkormányzati támogatást kérnek, a költségvetésben 5 M Ft szerepel. A 
többlettámogatásra a Pénz eszköz átadások tartaléka nyújthat fedezetet.  
 
5. Javaslat a „Dunaújvárosi Közművelődési pályázat 2017” kiírására 
 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 



 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. László Borbála igazgató 
 Bokor Zsuzsanna, kulturális ügyintéző 
Meghívott: - 
 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság      2017.03. 07. 
pénzügyi bizottság        2017.03. 07. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság     2017.03. 08. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A költségvetési rendelet 5.c. mellékletében 20 M Ft szerepel 
„Kulturális és egyéb civil szervezetek pályázható kerete” címmel. A pályázati és a tartalékolt 
összegekre a bizottságoktól várunk javaslatot. A pályázat kiírása polgármesteri határozattal 
történik. 
 
6. Javaslat a Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány támogatására infúziós pumpák 
beszerzése céljából 
 
Előadó: a Pénzügyi Bizottság elnöke 

a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság elnöke 
a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság elnöke 

Előkészítő: Dr. László Borbála igazgató 
 Szabó Ádám ügyintéző 
Meghívott: Kubovics Árpád kuratóriumi elnök 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2017.03. 07. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.03. 08. 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2017.03. 07. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 2017. február 10. napján életmentéshez 
szükséges infúziós pumpák beszerzésére 200.000 forintot előlegezett meg a Dunaújváros és 
Környéke 04 Alapítvány részére. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény értelmében 
az alapítványi forrás átvétele és átadása a képviselő testület át nem ruházható feladatai közé 
tartozik, ezért szükséges a Tisztelt Közgyűlés döntése is.  
 
7. Javaslat a „Nemzeti Ovi-Sport Program”-ban pályázat benyújtására 
 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

Előkészítő: Dr. László Borbála igazgató 
 Szabó Ádám ügyintéző 
Meghívott: Gyenes Józsefné intézményvezető, Dunaújvárosi Óvoda  
 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 03. 08. 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2017. 03. 07. 
pénzügyi bizottság 2017. 03. 07. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata eddig 3 alkalommal pályázott sikeresen a 
„Nemzeti Ovi-Sport Programban”, így összesen már 5 dunaújvárosi tagóvoda büszkélkedhet ovi-
foci pályával. A programot kezelő Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány a következő időszakra (2018-as 
megvalósítás) is kiírta pályázatát, melyen ismételten lehetősége van önkormányzatunknak 
pályázat benyújtására.  



 
8. Javaslat az Ovi-Foci pályák karbantartásához szükséges gép beszerzésére  
kérelem benyújtására 
 
Előadó: a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság elnöke 
  az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke 
 a Pénzügyi Bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. László Borbála igazgató 
 Szabó Ádám ügyintéző 
Meghívott: - 
 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 03. 08. 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2017. 03. 07. 
pénzügyi bizottság 2017. 03. 07. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Az Ovi-Foci pályák megvalósítását bonyolító Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány egy, a műfüves 
pályákat karbantartó gép beszerzésének lehetőségéről tájékoztatta önkormányzatunkat. Tekintettel 
arra, hogy városunkban immáron 5 ovi-foci pálya működik, és a pályákat minimálisan 15 évig fent 
kell tartani, célszerű a karbantartó gép beszerzése. 
 
9. Javaslat a dunaújvárosi egyházközségek 2017. évi nyári gyerektáborainak támogatására 
irányuló pályázat kiírására 
 
Előadó: a jogi és szervezési igazgató 
Előkészítő: Dr. László Borbála igazgató 
 Szabó Ádám ügyintéző 
Meghívott: - 
 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 03. 08. 
közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága 2017. 03. 07. 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2017. 03. 07. 
pénzügyi bizottság 2017. 03. 07. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Az előző évekhez hasonlóan Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere pályázatot írhat ki a 
dunaújvárosi illetékességű egyházközségek nyári gyerektáborainak támogatására, melyre 
Dunaújváros MJV Önkormányzatának 2017. évi költségvetésében  2.000.000 Ft került tervezésre.  
 
10. Javaslat a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatására a 
„Közbiztonsági Rendezvénysorozat” megrendezése céljából 
 
Előadó: a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság elnöke 
  a Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának elnöke 
 a Pénzügyi Bizottság elnöke 
 az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. László Borbála igazgató 
 Szabó Ádám ügyintéző 
Meghívott: Udvardi Sándor kuratóriumi elnök 
 
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 2017. 03. 08. 
Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 2017. 03. 07. 
Pénzügyi Bizottság 2017. 03. 07. 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2017. 03. 08. 



 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriumi elnöke, Udvardi Sándor 
azzal a kéréssel fordult Dunaújváros MJV Polgármesteréhez, hogy az előző évekhez hasonlóan 
önkormányzatunk idén is támogassa a közalapítványt a „Közbiztonsági Rendezvénysorozat” 
lebonyolítása céljából.  
 
11. árajánlatkérések bekérésére a DUNA-MUNKA-TOP projektben megvalósítandó 
állásbörze lebonyolítása érdekében  
 
Előadó: Szabó Imre városfejlesztési igazgató  
Előkészítő: Szabó Imre városfejlesztési igazgató 
 Halmai Nóra ügyintéző 
Meghívott:  
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2017.03. 07. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.03. 08. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2017.03. 08. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.03. 08. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Á DUNA-MUNKA-TOP projektben vállalt tevékenység 2017. áprilisában állásbörze szervezése, 
mely lebonyolítása érdekében árajánlatok bekérésére van szükség a legkedvezőbb ajánlatot 
nyújtó gazdasági szereplő kiválasztása érdekében.  
 
12. Javaslat a Dunaújvárosi Vízi Társulatnak a közcélú vízgazdálkodási feladatok ellátására 
vonatkozó önkormányzati hozzájárulás biztosítására 
 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő: Markóth Béla osztályvezető 
 Somfai Tamás ügyintéző 
Meghívott: Megulesz Gabriella Dunaújvárosi Vízi Társulat 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2017.03. 07. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.03. 08. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2017.03. 08. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.03. 08. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros MJV Önkormányzatának tulajdonában lévő vízgazdálkodási művek üzemeltetésére, 
karbantartására, azaz a közcélú vízgazdálkodási feladatok ellátására, fenntartási munkákra 
irányuló 2017. január 01.-től, 2018. június 30-ig tartó üzemeltetési szerződés megkötése a 
Dunaújvárosi Vízi Társulattal. 
 
13. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város temetőjében az 1956. október 23-i emlékmű 
előtti területen lévő sírhelyek áthelyezésére 
 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
az oktatási, ifjúsági, kulturális és sport bizottság elnöke 



Előkészítő: Markóth Béla osztályvezető 
 Somfai Tamás ügyintéző 
Meghívott: Palkovics Katalin ügyvezető 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2017.03. 07. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.03. 08. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2017.03. 08. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.03. 08. 
oktatási, ifjúsági, kulturális és sport bizottság 2017.03. 07. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros MJV temetőjében található 1956. október 23-i emlékmű a 2016. évben felújításra 
került. 2017.évben az emlékmű előtti terület felújítása vált szükségszerűvé, mely felújításhoz 
szükséges a területen lévő elhunytak exhumálása és a sírhelyek áthelyezése. Az előterjesztés a 
terület felújítását megelőző exhumálási és ahhoz kapcsolódó sírhelyek áthelyezésének 
támogatására irányul. 
 
14. Javaslat a 2015. évi Közművelődési Érdekeltségnövelő pályázat kapcsán az MMK 
Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kötött haszonkölcsön-szerződés módosítására 
 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

Előkészítő: Szabó Imre városfejlesztési igazgató 
 Borka Ildikó pályázati koordinációs ügyintéző 
Meghívott: Kováts Rózsa ügyvezető igazgató, MMK Közhasznú Nonprofit Kft. (Dunaújváros, 
 Apáczai Cs. János u. 11., kovats.rozsa@gmail.com) 
 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság    2017.03. 07. 
pénzügyi bizottság  2017.03. 07. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2017.03. 08. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság  2017.03. 08. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
DMJV Közgyűlése 429/2016. (VI.16.) határozatában döntött a 2015. évi közművelődési 
érdekeltségnövelő pályázat során beszerzett eszközök az MMK K.N.Kft. részére történő 
haszonkölcsönbe adásáról. A támogatás 100%-os felhasználása érdekében történt újabb 
beszerzés kapcsán döntés szükséges az új eszköz átadásáról, s a haszonkölcsön-szerződés 
módosításáról. 
 
15. Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó 
szolgáltatási keretszerződés - 2017. április-december hónap - megkötésére 
 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő: Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető 
 Telekesné Szerényi Orsolya pénzügyi gazdálkodási ügyintéző 
Meghívott:  Mádai Balázs elnök-vezérigazgató DVG Zrt 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2017.03. 07. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.03. 08. 



városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2017.03. 08. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.03. 08. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
DMJV Önkormányzata a DVG Zrt. útján látja el közfeladatait évente kötendő szolgáltatási 
keretszerződés alapján. Jelen keretszerződés 2017. április-december havi időszakról szól. 
 
16. Javaslat Dunaújváros kerékpárútjainak felújítására (2017. év). 
 
Előadó: Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője 
Előkészítő: Sasvári Melinda ügyintéző 
Meghívott: Mádai Balázs ügyvezető, DVG Zrt. 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság       2017.03. 07. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság    2017.03. 08. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2017.03. 08. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2017.03. 08. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: a dunaújvárosi kerékpárutak felújítására beérkezett árajánlat 
(egységárjegyzék) ismertetése és megtárgyalása. 
 
17. Javaslat Dózsa Mozi előtti buszmegálló (Keleti oldal) burkolatsüllyedéseinek javítási 
munkáira megkötött vállalkozási szerződés 3. számú módosítására. 
 
Előadó: Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője 
Előkészítő: Sasvári Melinda ügyintéző 
Meghívott: Mádai Balázs ügyvezető, DVG Zrt. 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság       2017.03. 07. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság    2017.03. 08. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2017.03. 08. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2017.03. 08. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dózsa Mozi előtti buszmegálló (Keleti oldal) 
burkolatsüllyedéseinek javítási munkáira megkötött vállalkozási szerződés 3. számú 
módosításának megtárgyalása. A módosítás során a szerződött munka műszaki tartalmának  
módosítására teszünk javaslatot. 
 
18. Javaslat 2017. április-december hónapokra a közterületi hulladékgyűjtő edények és 
kosarak ürítésére vonatkozó vállalkozási keretszerződés megkötésére 
 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő:  Markóth Béla igazgató/osztályvezető 
                    Beéry Réka ügyintéző 
Meghívott:   Ferencz Kornél DUNANETT Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató 
                     Bencsik István  DUNANETT Nonprofit Kft. igazgató 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2017.03. 07. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.03. 08. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2017.03. 08. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.03. 08. 
 



A napirendi pont rövid tartalma: 2017. 03. 31.-én lejár a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és a DUNANETT Nonprofit Kft. között megkötött közterületi hulladékgyűjtő 
edények ürítésére vonatkozó szerződés. A tevékenység folyamatossága miatt új vállalkozási 
keretszerződés megkötése szükséges. 
 
19. Javaslat Dunaújváros vízellátását biztosító új csápos kút engedélyes tervének 
elkészítésére   beérkezett árajánlatok értékelésére és a Vállalkozási szerződés aláírására 
 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő: Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető  
 Szedresi Csaba ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2017.03. 07. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.03. 08. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2017.03. 08. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.03. 08. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Jelen előterjesztés  Dunaújváros vízellátását biztosító új csápos 
kút engedélyes tervének elkészítésére és az engedélyezési eljárás lefolytatására vonatkozóan 
beérkezett árajánlatok értékelésére és a Vállalkozási szerződés aláírására tesz javaslatot. 
 
20. Javaslat a Dunaújváros, Magyar út 35. szám alatti ingatlanon található régi malom 
épületek galambmentesítésére 
 
Előadó: Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály osztályvezető 
Előkészítő: Tóth Andrea ügyintéző 
Meghívott: -  
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2017.03. 07. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2017.03. 08. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.03. 08. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújváros Magyar út 35. szám alatti régi malom területén 
olyan mértékben elszaporodtak a galambok, hogy az már egészségügyi kockázatot jelent a 
környező ingatlanok lakói számára. Emiatt szükségessé vált a galambok befogása és elszállítása.  
 
21. Javaslat megelőző fürkészdarázs irtás elvégzésére vonatkozó ajánlatok bekérésére 
 
Előadó: városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
Előkészítő: Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
 Szabó László ügyintéző 
Meghívott:  
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2017.03. 07. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.03. 08. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2017.03. 08. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés tárgya a megelőző fürkészdarázs irtási munkák 
ellátása miatt a vállalkozási szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatadók körének 
véleményezése. 
 



22. Javaslat Dunaújváros közterületi fasorainak növényvédelmi munkáira  
 
Előadó: városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
Előkészítő: Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
 Szabó László ügyintéző 
Meghívott:  
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2017.03. 07. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.03. 08. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2017.03. 08. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A növényvédelmi munkákra beérkezett árajánlatok ismertetése, 
összehasonlítása és a nyertes ajánlat kiválasztása 
 
23. Javaslat Dunaújváros, Aranyvölgyi út – Baracsi út – Magyar út csomópontban lévő 
forgalomirányító berendezések ledesítési munkáinak elvégzésére vonatkozó ajánlatok 
bekérésére 
 
Előadó: Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője 
Előkészítő: Debreczeni Tamás ügyintéző 
Meghívott: - 
 
Véleményező bizottságok: 
Városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2017. 03. 08. 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 03. 08. 
Pénzügyi bizottság 2017. 03. 07. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros, Aranyvölgyi út – Baracsi út – Magyar út 
csomópontban lévő forgalomirányító berendezések ledesítési munkáinak elvégzésére  vonatkozó 
ajánlatadók körének véleményezése. 
 
 
24. Javaslat a Balatoni Hajózási Zrt. által Siófokon megrendezésre kerülő Nemzeti Regatta – 
Magyarország Településeinek Vitorlás Fesztiválján való részvételre 
 
Előadó: vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő: dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Kemenczei Anett ügyintéző 
Meghívott: - 
 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság     2017.03.08. 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság 2017.03.07. 
pénzügyi bizottság 2017.03.07. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A  Balatoni Hajózási Zrt. 2017. június 10-11. között rendezi meg 
a Nemzeti Regatta – Magyarország Településeinek Vitorlás Fesztiválját, melyre meghívta 
Dunaújváros települését. A nevezési határidő: 2017. március 31. A rendezvényen való részvétel 
költsége kb. 500.000,- Ft.  
 
25. Javaslat a Magyar Önkormányzatok Foci Kupáján való részvételre 
 
Előadó: vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő: dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Kemenczei Anett ügyintéző 



Meghívott: - 
 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság     2017.03.08. 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság 2017.03.07. 
pénzügyi bizottság 2017.03.07. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: 2017. május 7-én Budapesten harmadik alkalommal kerül 
megrendezésre a Magyar Önkormányzatok Foci Kupája, melyre az ország 10.000 lakosánál 
nagyobb lélekszámú települések képviselőit várják. A rendezvényen való részvétel költsége 
200.000,- Ft.  
 
26. Javaslat a Dunaújvárosi Főiskola Diák Sportegyesület Futsal szakosztályának 
támogatására 
 
Előadó: vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő: dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Kemenczei Anett ügyintéző 
Meghívott: Balogh Bertalan elnök (2400 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/A.) 
 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság     2017.03.08. 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság 2017.03.07. 
pénzügyi bizottság 2017.03.07. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.03.08. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A  Dunaújvárosi Főiskola Diák Sportegyesület Futsal 
szakosztálya azzal a kérelemmel fordult Polgármester Úrhoz, hogy a 2017. évi sikeres 
működéséhez 32.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást biztosítson. 
 
27. Javaslat az MMK Nkft. 2016. évi éves beszámolója elfogadására, valamint a gazdasági 
társaság ügyvezető igazgatója és könyvvizsgáló személyének megválasztására 
 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 

Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Engyel László ügyintéző 
Meghívott:  
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2017. 03. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 03. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Az MMK Nonprofit Kft. megküldte elfogadásra DMJV Közgyűlésének 2016. évi éves beszámolóját. 
Az ügyvezető igazgató és a könyvvizsgáló megbizatása megszűnik 2017. május 31-én, ennek 
okán mindkét tisztség esetén szükséges tisztségviselőt választani. 
 
Egyebek 
 
 
Dunaújváros, 2017. március 03. 
 
 
 
                      Pintér Attila s.k.                 



  
                    pénzügyi bizottság elnöke  
                                                                       
 


