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Nyílt napirendek: 
 
1.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet  módosítására 
Előadó: Cserna Gábor polgármester 
Előkészítő: Dudás Pálné költségvetési és pénzügyi osztályvezető  
  Szekeres Réka pénzügyi vezető ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2017. 04. 11. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 04. 12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. 04. 12. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
által elfogadott 2017. évi költségvetést érintő döntések, valamint a kötött felhasználású állami 
támogatások felhasználása és saját hatáskörű előirányzat változások átvezetése a költségvetési 
rendeleten. 
 
2.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi adóztatási 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására 
Előadó: Dr. Sürü Renáta jegyző 
Előkészítő: Szaniszlóné Szabó Ildikó adóhatósági osztályvezető 
Meghívott: Bata János könyvvizsgáló 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi  bizottság 2017. 04. 11. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 04. 12. 
A napirendi pont rövid tartalma: A jegyző évente tájékoztatja a közgyűlést az adóhatósági 
munkáról. 
 
3.Javaslat a 2016. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési 
jelentés elfogadására 
Előadó: Cserna Gábor polgármester 
Előkészítő: Kozma Csilla belső ellenőrzési osztályvezető  
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 



pénzügyi bizottság 2017. 04. 11. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 04. 12. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 
31.) Korm. rendelet előírja, hogy a polgármester a tárgyévet követően a zárszámadási 
rendelettervezettel egyidejűleg a képviselő testület elé terjeszti jóváhagyásra az előző év belső 
ellenőrzési tevékenységéről szóló éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentést.  
 
4.Javaslat a Dunanett Nonprofit Kft. és a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás közötti hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 
felmondására 
Előadó: a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Szabó Imre városfejlesztési igazgató 
 Petrovickijné Dr. Angerer Ildikó környezetvédelmi vezető ügyintéző 
Meghívott:  Ferencz Kornél ügyvezető igazgató DUNANETT NKft.  
 Dunaújváros, Budai Nagy A. út. 2. 
Véleményező bizottságok: 
Városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság   2017.04.12. 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság      2017.04.12. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2017.04.12. 
A napirendi pont rövid tartalma: A jelenlegi helyzetben szükségszerűvé vált a .Dunanett 
Nonprofit kft és a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás között 
fennálló hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felmondása 
 
5.Javaslat kárpátaljai magyarok támogatására 
Előadó: Cserna Gábor polgármester 
Előkészítő: Balló Bernadett ügyintéző 
 Bojér Éva személyügyi és munkaerő-gazdálkodási osztályvezető 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 2017.04.11. 
Pénzügyi Bizottság 2017.04.11. 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 2017.04.12. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke azzal a kéréssel fordult a polgármesterhez, hogy 
Dunaújváros MJV Önkormányzata ismét támogassa 5 M Ft-tal a nehéz helyzetben lévő kárpátaljai 
magyarlakta falvakat. Az előterjesztés 2,5 M Ft összegű támogatásra tesz javaslatot. 
 
 
6.Javaslat képviselői indítvány megtárgyalására a szociálisan rászoruló és hajléktalan 
emberek számára hétvégente meleg étel biztosításáról 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
 a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Petánszki Lajos közgyűlési és informatikai osztályvezető 
Meghívott: Szabó Zsolt önkormányzati képviselő 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2017. 04. 12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság    2017. 04. 12. 
pénzügyi bizottság     2017. 04. 11. 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság    2017. 04. 11. 
A napirendi pont rövid tartalma: Szabó Zsolt képviselő úr képviselői indítványt nyújtott be annak 
érdekében, hogy az önkormányzat a szociálisan rászoruló és hajléktalan emberek részére 
hétvégente meleg ételt biztosítson.  



 
7.Javaslat a Peter Cerny Alapítvány részére nyújtott támogatás elszámolásának 
elfogadására 
Előadó:  dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató   
Előkészítő:  dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató 
  Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző  
Meghívott:  Keresztes György, a kuratórium elnöke 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2017. 04. 11. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 04. 12. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 215/2016. (IV.21.) 
határozatával 200.000,- forint vissza nem térítendő támogatást ítélt meg a Peter Cerny Alapítvány 
részére a hatékonyabb újszülött-mentés megvalósítása érdekében a tevékenysége ellátásához 
szükséges tárgyi feltételek biztosításának támogatására. A kuratórium elnöke megküldte 
elszámolást. 
 
 
8.Javaslat a Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Ifjúsági Egyesülete részére nyújtott 
támogatás elszámolásának elfogadására 
Előadó:  dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató   
Előkészítő:  dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató 
  Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző  
Meghívott:  Farkas Zsolt, a Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Ifjúsági Egyesülete elnöke 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2017. április 11. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. április 12. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 562/2016. (VI. 
20.) PM határozatával 155.000,- forint vissza nem térítendő támogatást ítélt meg a 
Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Ifjúsági Egyesülete részére működési támogatásként. Az 
egyesület elnöke megküldte elszámolást. 
 
9.Javaslat a KE-VE Alapítvány részére nyújtott támogatás elszámolásának elfogadására 
Előadó:  dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató   
Előkészítő:  dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató 
  Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző  
Meghívott:  Szalay Altynay, a kuratórium elnöke  
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2017. április 11. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. április 12. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 415/2016. (VI.16.) 
határozatával 508.000,- forint vissza nem térítendő támogatást ítélt meg a KE-VE Alapítvány 
részére balettszőnyeg beszerzése támogatására. A kuratórium elnöke megküldte elszámolást. 
 
 
10.Javaslat a Kőrösi Diákalapítvány részére nyújtott támogatás elszámolásának 
elfogadására 
Előadó:  dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató   
Előkészítő:  dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató 
  Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző  
Meghívott:  Gróf Andrásné, a kuratórium elnöke 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2017. április 11. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. április 12. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 417/2016. (VI.16.) 
határozatával 112.903,- forint vissza nem térítendő támogatást ítélt meg a Kőrösi Diákalapítvány 
részére főépület homlokzatán található felirat cseréjének támogatására. A kuratórium elnöke 
megküldte elszámolást. 



 
11.Javaslat az Útkeresés Segítő Szolgálat részére önkormányzati bérlakás és a szükséges 
költségek fedezetének biztosítására a Családok Átmeneti Otthona felújításának idejére 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató 
 Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző 
Meghívott: Kissné Fekete Éva, az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2017. április 11. 
pénzügyi bizottság  2017. április 11. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. április 12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2017. április 12.  
A napirendi pont rövid tartalma: A Családok Átmeneti Otthona épülete – az önkormányzat 
sikeres pályázata révén – felújításra kerül 2017. április 3. és október 15. között. Helyhiány miatt az 
Otthonon belüli költöztetéssel a felújítás (lakók részleges kiköltöztetése) nem oldható meg, ezért 1 
db önkormányzati bérlakás – és a kapcsolódó költségek – biztosítása szükséges. 
 
 
12.Javaslat a Dunaújvárosi Szonáta Zeneművészeti Alapítvány részére nyújtott támogatás 
elszámolásának elfogadására 
Előadó:  dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató   
Előkészítő:  dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató 
  Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző  
Meghívott:  Moravecz Attila, a kuratórium elnöke 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2017. április 11. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. április 12 
  
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 414/2016. (VI.16.) 
határozatával 95.000,- forint vissza nem térítendő támogatást ítélt meg a Dunaújvárosi Szonáta 
Zeneművészeti Alapítvány részére vonós hangszerek javítása, fúvós hangszerek karbantartása, 
tartozékok beszerzése támogatásaként. A kuratórium elnöke megküldte elszámolást. 
 
13.Javaslat a Dunaújvárosi Szonáta Zeneművészeti Alapítvány részére nyújtott támogatás 
elszámolásának elfogadására 
Előadó: dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató 
Előkészítő:   dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató 
 Péter Kata intézményigazgatási ügyintéző 
Meghívott:    Moravecz Attila – az alapítvány elnöke 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2017.04.11. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.04.12. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 
575/2014.(VI.19.) számú határozatával 200.000,- forint vissza nem térítendő támogatást ítélt meg 
a Dunaújvárosi Szonáta Zeneművészeti Alapítvány részére. Az alapítvány elnöke elszámolt a 
támogatással. 

14.Javaslat a Szonáta Zeneművészeti Alapítvány támogatására, és támogatási szerződés 
megkötésére 
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:                    Moravecz Attila, elnök Szonáta Zeneművészeti Alapítvány  
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság                                  2017.04.11. 
pénzügyi bizottság        2017.04.11 
gazdasági és területfejlesztési bizottság     2017.04.12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2017.04.12. 
A napirendi pont rövid tartalma: A 829/2016. (XII.15.) határozatában a Közgyűlés kinyilvánította 
azon szándékát, hogy a város zenei életének szervezése érdekében 2017. évtől a Szonáta 
Zeneművészeti Alapítvánnyal kíván együttműködni. A költségvetési rendelet 1 M Ft-ot tartalmaz 
erre a feladatra, az alapítvány pünkösdi és zenei világnapi koncerteket tervez. 
 
 
15.Javaslat a Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttes Alapítvány részére nyújtott 4.000.000,- Ft 
támogatás elszámolásának elfogadására 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. László Borbála igazgató 
 Bokor Zsuzsanna, kulturális ügyintéző 
Meghívott: Horváth Attila, kuratóriumi elnök 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság     2017.04.11. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság    2017.04.12. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttes Alapítvány 4.000,000,- Ft 
támogatást kapott technikai fejlesztésekre, fellépésekre, tánctábor szervezésére. Az alapítvány 
elszámolt a támogatással, a maradvány 313 E Ft, amit vissza kell utalni. Az elszámolást a 
Költségvetési és Pénzügyi Osztály ellenőrizte és rendben találta. 
 
16.Javaslat a Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttes Alapítvány részére néptánc találkozóra 
nyújtott támogatás elszámolásának elfogadására 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. László Borbála igazgató 
 Bokor Zsuzsanna, kulturális ügyintéző 
Meghívott: Horváth Attila, kuratóriumi elnök 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság     2017.04.11. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság    2017.04.12. 
A napirendi pont rövid tartalma: A 2016. évi Közművelődési pályázaton a Dunaújvárosi Vasas 
Táncegyüttes Alapítvány 513.550,- Ft-ot kapott néptánctalálkozóra. Az alapítvány elszámolt a 
támogatással, az elszámolást a Költségvetési és Pénzügyi Osztály ellenőrizte és rendben találta. 
 
17.Javaslat a Vasas Táncegyüttes Alapítvány kérelmének elbírálására 
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:                    Horváth Attila, a Vasas Táncegyüttes Alapítvány kuratóriumi elnöke 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság                                  2017.04.11. 
pénzügyi bizottság        2017.04.11. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság     2017.04.12 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2017.04.12. 



A napirendi pont rövid tartalma: A Vasas Táncegyüttes Alapítvány az együttes 
fesztiválszerepléseire, külföldi fellépéseire kér 4.000.000,- Ft önkormányzati támogatást. A 
többlettámogatásra a „Kulturális és egyéb civil szervezetek pályázható kerete” nyújthat fedezetet.  
 
18.Javaslat a Meritum Text Kft. részére Szalki-szigetről szóló könyv megjelentetésére 
nyújtott támogatás elszámolásának elfogadására 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. László Borbála igazgató 
 Bokor Zsuzsanna, kulturális ügyintéző 
Meghívott: Szemenyei Istvánné, ügyvezető  
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság     2017.04.04. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság    2017.04.05. 
A napirendi pont rövid tartalma: A 2016. évi Közművelődési pályázaton a Meritum Text Kft. 
500.000,- Ft-ot kapott Szalki-szigetről szóló könyv megjelentetésére. A Kft. elszámolt a 
támogatással, az elszámolást a Költségvetési és Pénzügyi Osztály ellenőrizte és rendben találta. 
 
19.Javaslat az Intercisa Múzeum részére nemzetközi kiállítások reprezentációs kiadásaira 
nyújtott támogatás elszámolásának elfogadására 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. László Borbála igazgató 
 Bokor Zsuzsanna, kulturális ügyintéző 
Meghívott: Farkas Lajos, igazgató Intercisa Múzeum  
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság     2017.04.11.. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság    2017.04.12. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az Intercisa Múzeum 200.000,- Ft önkormányzati támogatást 
kapott nemzetközi kiállítások reprezentációs kiadásaira. Az intézmény elszámolt a támogatással, 
az elszámolást a Költségvetési és Pénzügyi Osztály ellenőrizte és rendben találta. 

 
20.Javaslat új szakmai álláshely létesítésére az Intercisa Múzeumban 
Előadók: 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: Farkas Lajos, az Intercisa Múzeum igazgatója  
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság                                    2017.04.11 
pénzügyi bizottság             2017.04.11. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság            2017.04.12. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az Intercisa Múzeum igazgatója kéri egy új álláshely 
engedélyezését, egy régészeti munkatársat szeretnének alkalmazni. Ez június 1-jétől, közterhekkel 
együtt 1.353.474 Ft többlettámogatást igényel. Forrás az Intézményi tartalék lehet. 
 
21.Javaslat az Őszirózsa Nyugdíjas Egyesület részére hagyományőrző rendezvényekre 
nyújtott támogatás elszámolásának elfogadására 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. László Borbála igazgató 
 Bokor Zsuzsanna, kulturális ügyintéző 
Meghívott: Rovó Istvánné, egyesületi elnök 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság     2017.04.11. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság    2017.04.12. 



A napirendi pont rövid tartalma: A 2016. évi Közművelődési pályázaton az Őszirózsa Nyugdíjas 
Egyesület 50.000,- Ft-ot kapott hagyományőrző rendezvényekre. Az egyesület elszámolt a 
támogatással, az elszámolást a Költségvetési és Pénzügyi Osztály ellenőrizte és rendben találta. 
 
22.Javaslat a ROHO Bt. (Rohonczi István) részére Sándor Frigyes mellszobor művészi 
költségeire nyújtott támogatás elszámolásának elfogadására 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

 
Előkészítő: Dr. László Borbála igazgató 
 Bokor Zsuzsanna, kulturális ügyintéző 
Meghívott: Rohonczi István, képzőművész 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság     2017.04.11. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság    2017.04.12. 
A napirendi pont rövid tartalma: A 2016. évi Közművelődési pályázaton a ROHO Bt. (Rohonczi 
István) 1.000.000,- Ft-ot kapott Sándor Frigyes mellszobor költségeire. A Bt. elszámolt a 
támogatással, az elszámolást a Költségvetési és Pénzügyi Osztály ellenőrizte és rendben találta. 
 
23.Javaslat a József Attila Könyvtár részére Mesemondó gyermekek találkozójára nyújtott 
támogatás elszámolásának elfogadására 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. László Borbála igazgató 
 Bokor Zsuzsanna, kulturális ügyintéző 
Meghívott: Tóth Éva, a JAK igazgatója 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság     2017.04.04. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság    2017.04.05. 
A napirendi pont rövid tartalma: A 2016. évi Közművelődési pályázaton a József Attila Könyvtár 
110.000,- Ft-ot kapott Mesemondó gyermekek találkozójára. Az intézmény elszámolt a 
támogatással, az elszámolást a Költségvetési és Pénzügyi Osztály ellenőrizte és rendben találta. 
 
24.Javaslat a Modern Művészetért Közalapítvány részére Birkás István kiállítás és katalógus 
költségeire nyújtott támogatás elszámolásának elfogadására 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

 
Előkészítő: Dr. László Borbála igazgató 
 Bokor Zsuzsanna, kulturális ügyintéző 
Meghívott: Gyöngyössy Csaba, kuratóriumi elnök,  Modern Művészetért Közalapítvány 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság     2017.04.11. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság    2017.04.12. 
A napirendi pont rövid tartalma: A 2016. évi Közművelődési pályázaton a Modern Művészetért 
Közalapítvány 500 E Ft-ot kapott Birkás István kiállítás és katalógus költségeire, majd 
decemberben a közgyűlés 701 E Ft-tal kiegészítette az összeget. A Közalapítvány elszámolt a 
támogatással, az elszámolást a Költségvetési és Pénzügyi Osztály ellenőrizte és rendben találta. 
 
 
25.Javaslat a Modern Művészetért Közalapítvány „A mi vizuális kultúránk” tárgyú pályázata 
felhasználási határideje, valamint a támogatási szerződés módosítására 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. László Borbála igazgató 
 Bokor Zsuzsanna, kulturális ügyintéző 



Meghívott: Gyöngyössy Csaba, kuratóriumi elnök 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság     2017.04.11. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság    2017.04.12. 
A napirendi pont rövid tartalma: A 2016. évi Közművelődési pályázaton a Modern Művészetért 
Közalapítvány 450.000,- Ft-ot kapott  „A mi vizuális kultúránk” tárgyú pályázatára. A közalapítvány 
kérelmezte a felhasználási határidő módosítását március 31-éről október 31-ére. 
 
26.Javaslat a Dunaújvárosi Egyetem részére a Magyar Tudomány Ünnepére nyújtott 
támogatás elszámolásának elfogadására 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. László Borbála igazgató 
 Bokor Zsuzsanna, kulturális ügyintéző 
Meghívott: Dr. habil András István rektor, Mészáros Virág kancellár Dunaújvárosi Egyetem,  
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság     2017.04.04. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság    2017.04.05. 
A napirendi pont rövid tartalma: A 2016. évi Közművelődési pályázaton a Dunaújvárosi Egyetem  
996.450 Ft-ot kapott Magyar Tudomány Ünnepére. Az intézmény elszámolt a támogatással, az 
elszámolást a Költségvetési és Pénzügyi Osztály ellenőrizte és rendben találta. 
 
27.Javaslat a Dunaújváros Alapítóinak Egyesülete részére katonatörténeti könyv 
megjelentetésére nyújtott támogatás elszámolásának elfogadására 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. László Borbála igazgató 
 Bokor Zsuzsanna, kulturális ügyintéző 
Meghívott: Kóbor Etelka,  Dunaújváros Alapítóinak Egyesülete vezetőségi tag 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság     2017.04.11. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság    2017.04.12. 
A napirendi pont rövid tartalma: A 2016. évi Közművelődési pályázaton a Dunaújváros 
Alapítóinak Egyesülete 250.000,- Ft-ot kapott Bántapusztától Dunaújvárosig c. könyv 
megjelentetésére. Az egyesület elszámolt a támogatással, az elszámolást a Költségvetési és 
Pénzügyi Osztály ellenőrizte és rendben találta. 
 
28.Javaslat a Dunaújvárosi Vegyeskar részére nyújtott működési támogatás 
elszámolásának elfogadására 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. László Borbála igazgató 
 Bokor Zsuzsanna, kulturális ügyintéző 
Meghívott: Ácsné Tóth Erika,  Dunaújvárosi Vegyeskar 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság     2017.04.11. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság    2017.04.12. 
A napirendi pont rövid tartalma:  Az 585/2015. (X.15.) közgyűlési határozat alapján 2016-ban 
850 E Ft működési költséget kapott a Vegyeskar. Az egyesület elszámolt a támogatással, az 
elszámolást a Költségvetési és Pénzügyi Osztály ellenőrizte és rendben találta. 
 
29.Javaslat a dunaújvárosi 15. számú felnőtt háziorvosi körzet takarítási szolgáltatásának 
megrendeléséről szóló megállapodás megkötésére 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
 a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 



Előkészítő: Dr. László Borbála igazgató/osztályvezető 
 Dr. Schleicher Judit jogi és szervezési ügyintéző 
Meghívott: Bodoki István vállalkozó 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2017. 04. 11. 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2017. 04. 11. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 04. 12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. 04. 12. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Önkormányzata a 15. sz. felnőtt háziorvosi 
körzetet 2017. május 1-től működteti egészségügyi szolgáltatóként. A körzet ellátáshoz takarítási 
szolgáltatásról kell gondoskodni. Az előterjesztés a szolgáltatási szerződés megkötésére irányul. 
 
 
30.Javaslat a dunaújvárosi illetékességű egyházközségek 2017. évi nyári gyerektáborainak 
támogatására irányuló a 201/2017. (III. 13.) PM határozattal kiírt pályázat  
eredményhirdetésére 
Előadó: a jogi és szervezési igazgató 
Előkészítő: Dr. László Borbála igazgató 
 Szabó Ádám ügyintéző 
Meghívott: Baltási Nándor plébános, római katolikus egyházközség 

 Böttger Antal lelkipásztor, református egyházközség 
 Kovács István parókus, görögkatolikus egyházközség 

 Stermeczki András lelkész, evangélikus egyházközség 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 04. 12. 
közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága 2017. 04. 11. 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2017. 04. 11. 
pénzügyi bizottság 2017. 04. 11. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere pályázatot írt ki a dunaújvárosi illetékességű 
egyházközségek nyári táborainak támogatására. A pályázatok beadási határideje 2017. március 
31. napja volt. Határidőig 4 egyházközség nyújtotta be pályázatát.  
 
 
31.Javaslat a Dunaújvárosi Triatlon Sport Egyesületnek nyújtott 400.000 forintos támogatás 
felhasználásról szóló elszámolás elfogadására 
Előadó: a jogi és szervezési igazgató 
Előkészítő: Dr. László Borbála igazgató 
 Szabó Ádám ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága 2017. 04. 11. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 04. 12. 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2017. 04. 11. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A Dunaújvárosi Triatlon SE benyújtotta a DMJV Polgármestere 954/2016. (XI. 24.) PM határozat 
alapján a 2016. december 4-i „Adventi Futóverseny megrendezésére nyújtott 400.000 forintos 
támogatás pénzügyi elszámolását, mely elfogadását ezúton kérjük a Tisztelt Bizottságoktól.  
 
 
32.Javaslat a Rákóczi Szövetség Beiratkozási Programjának 2017. évi támogatására 
Előadó: a jogi és szervezési igazgató 
Előkészítő: Dr. László Borbála igazgató 
 Szabó Ádám ügyintéző 
Meghívott: Dr. Halzl József elnök 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 04. 12 



közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága 2017. 04. 11. 
pénzügyi bizottság 2017. 04. 11. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A Rákóczi Szövetség a 2017. évre vonatkozóan is benyújtotta támogatási kérelmét, melyből – az 
előző évekhez hasonlóan – a magyar iskolaválasztást szolgáló programjuk megvalósítását 
kívánják finanszírozni. 
 
33.Javaslat a 2017. április 21-i „Rendvédelmi Nap 2017 Dunaújváros” nevű program 
támogatására 
Előadó: a jogi és szervezési igazgató 
Előkészítő: Dr. László Borbála igazgató 
 Szabó Ádám ügyintéző 
Meghívott: Suszter Tamás r. alezredes kapitányságvezető 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 04. 12 
közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága 2017. 04. 11. 
pénzügyi bizottság 2017. 04. 11. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Suszter Tamás r. alezredes kapitányságvezető azzal a kéréssel fordult Dunaújváros MJV 
Polgármesteréhez, hogy Önkormányzatunk anyagi hozzájárulással támogassa a városunkban 
2017. április 21. napján megrendezésre kerülő „Rendvédelmi Nap 2017 Dunaújváros” nevű 
programot. 
 
 
34.Javaslat a Jószolgálati Otthon Közalapítvány támogatás iránti kérelmének elbírálására 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató 
 Prajdáné Kustán Erzsébet ügyintéző 
Meghívott: Nics Éva kuratóriumi elnök 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság    2017. 04. 11. 
pénzügyi bizottság        2017. 04. 11. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2017. 04. 12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság     2017. 04. 12. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A Jószolgálati Otthon Közalapítvány 210.000.- Ft összegű támogatást kér 20 fő (halmozottan 
hátrányos helyzetű) ellátott és kísérőik Balatonszabadi üdülőben történő táborozásához. 
 
 
35.Javaslat a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet részére nyújtott támogatás 
elszámolásának elfogadására 
Előadó: dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató 
Előkészítő:   dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató 
 Péter Kata intézményigazgatási ügyintéző 
Meghívott:     dr. Mészáros Lajos - főigazgató 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2017. 04.11. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 04.12. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  
513/2013.(XII.19.) számú határozatával 4.782.400,- forint vissza nem térítendő támogatást ítélt 
meg a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros részére. A kórház főigazgatója 
megküldte elszámolását a támogatással kapcsolatban. 

 



 

36.Javaslat a Pro Minoritate Alapítvány részére nyújtott támogatás elszámolásának 
elfogadására 

Előadó: dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató 
Előkészítő: dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató 
 Péter Kata intézményigazgatási ügyintéző 
Meghívott: Tárnok Mária – elnök 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2017.04.11. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.04.12. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 828/2016.(XII.15.) 
határozatával 400.000,- forint vissza nem térítendő támogatást ítélt meg az Pro Minoritate 
Alapítvány részére a XXI. Csángó Bál megrendezésének támogatására. Az Alapítvány elszámolt a 
támogatással. 

37.Javaslat a Pro Minoritate Alapítvány által megrendezendő 
XXVIII. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor támogatására 

Előadó: Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság elnöke   
                 Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke   

Pénzügyi Bizottság elnöke    
 Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. László Borbála igazgató 
 Péter Kata ügyintéző 
Meghívott: Tárnok Mária elnök  
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság      2017.04.12. 
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság    2017.04.11. 
Pénzügyi Bizottság        2017.04.11. 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság     2017.04.12. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Pro Minoritate Alapítvány kuratóriumának elnöke, Tárnok 
Mária támogatási kérelemmel fordult DMJV polgármesteréhez, hogy a XXVIII. Bálványosi Nyári 
Szabadegyetem és Diáktábor megrendezéséhez Önkormányzatunk 400.000 forinttal járuljon 
hozzá. A kért összeg DMJV Önkormányzata 2017. évi költségvetésében rendelkezésre áll. 
 
38.Javaslat a Dunaújvárosi Tankerületi Központ Mohácsi Lovastábor megszervezésére 
benyújtott kérelmének elbírálására 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke 
 ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke    
  
 pénzügyi bizottság elnöke      
 gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke     
Előkészítő: dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató 
 Péter Kata intézményigazgatási ügyintéző 
Meghívott: Dr. Deák Mária – a Dunaújvárosi Tankerületi Központ igazgatója 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság  2017.04.11. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2017.04.12. 
pénzügyi bizottság         2017.04.11. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság      2017.04.12. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Mohácsi Lovasklub ismét azzal a lehetőséggel fordult a  
Dunaújvárosi Tankerületi Központhoz, hogy felújított, családias hangulatú panziójában lehetőséget 
tud nyújtani gyermekek nyári táboroztatásához. A Tankerületi Központ ehhez kéri az 
Önkormányzat anyagi támogatását.  



 
 
 
 
39.Javaslat  ajánlattételi felhívás kiírására a 2016. évi Közművelődési Érdekeltségnövelő 
pályázat megvalósításához szükséges műszaki eszközök beszerzése vonatkozásában 
Előadó: Szabó Imre városfejlesztési igazgató 
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    2017.04.11. 
pénzügyi bizottság  2017.04.11. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság  2017.04.12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2017.04.12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság  2017.04.12.  
  
A napirendi pont rövid tartalma: Önkormányzatunk 2016-ban közművelődési érdekeltségnövelő 
támogatást nyert, melynek tárgya műszaki-hangtechnikai eszközök beszerzése az MMK K. N.Kft. 
részére (II. ütem). Az előterjesztés tárgya az ajánlatadói kör, az ajánlattételi felhívás és a szállítói 
szerződés véleményezése. 
 
40.Javaslat a Családok Átmeneti Otthona felújítása pályázat kivitelezéséhez kapcsolódó  
többletforrás biztosítására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő: Szabó Imre városfejlesztési igazgató 
 Kindle-Vincze Márta pályázati koordinációs ügyintéző ügyintéző 
Meghívott: Kissné Fekete Éva az Útkeresés Segítő Szolgálat vezetője 
 Mádai Balázs a DVG Zrt. elnök - vezérigazgatója 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2017.04. 11. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.04. 12. 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2017.04. 12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                                       2017.04. 12.      
A napirendi pont rövid tartalma: Önkormányzatunk az Útkeresés Segítő Szolgálat, Családok 
Átmeneti Otthona - Dunaújváros, Frangepán út 54. szám alatti épület felújítási munkálatainak 
támogatására 50%-os önerő biztosítása mellett nyert bruttó 13.393.414,- Ft millió Ft-ot. A 
munkálatok megkezdése előtti egyeztetés során felmerültek a sikeres projekt megvalósításához 
szükséges váratlan kiadások. Az előterjesztés a többletköltség biztosítására irányul.  
 
41.Javaslat a „Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztése keretében, 
koncepciótervek, engedélyezési tervek és kiviteli tervek elkészítése” tárgyú közbeszerzési 
eljárás eredményének megállapításáról 
Előadó:        az önkormányzat bírálóbizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                     az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
 a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke  
Előkészítő:  Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály vezetője  
                      Hévízi Andrea településrendezési ügyintéző                 
Meghívott:   Vencli Adrienn, BMSK Zrt.              
Véleményező bizottságok: 



Bírálóbizottság 2017.04.11. 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2017.04.12. 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 2017.04.12. 
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 2017.04.11. 
Pénzügyi Bizottság 2017.04.11. 
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság 2017.04.12. 
A napirendi pont rövid tartalma: „Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztése keretében, 
koncepciótervek, engedélyezési tervek és kiviteli tervek elkészítése” tárgyban 2017. 03.07-én 
közbeszerzési eljárást indított DMJV Önkormányzata. A közbeszerzési eljárást a feladattal 
megbízott BMSK Zrt. lefolytatta. Az eredmény megállapításáról közgyűlési határozat meghozatala 
szükséges. 
 
42.Javaslat a DUNA-MUNKA-TOP projekt területi kiválasztási kritériumokról szóló 
nyilatkozatának elfogadására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

Előkészítő: Szabó Imre igazgató 
 Halmai Nóra ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.04.12. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2017.04.12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.04.12. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001 „DUNA-MUNKA-TOP” c., megvalósítás alatt álló projekt elérte a 
harmadik mérföldkő leadásával azt a projektelőrehaladási szintet, mely szinten a pályázati 
feltételeknek megfelelően kötelező a projekt költségvetését felülvizsgálni és ezt az Irányító 
Hatóság felé benyújtani. Ennek kötelezően benyújtandó melléklete a projekt 
illeszkedésvizsgálatáról szóló nyilatkozat, melynek elfogadására közgyűlési határozat szükséges.  
 
 
43.Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda felújítása érdekében megvalósított projektekben tervezett 
beruházás kivitelezőjének kiválasztására 
 
Az előterjesztés a bizottsági ülésen helyben kerül kiosztásra! 
 
 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

Előkészítő: Szabó Imre igazgató 
 Halmai Nóra ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.04.12. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2017.04.12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.04.12. 
pénzügyi bizottság 2017.04.11. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Javaslat kivitelező kiválasztására a TOP-6.2.1-15-DU1-2016-00002 „Dunaújvárosi Óvoda 
felújítása” c., megvalósítás alatt álló projektben tervezett beruházás, az Aprók Háza Tagóvoda és 
Napsugár Tagóvoda felújítási munkálatainak elvégzésére 
 
 



44.Javaslat a szökőkutak tavaszi beüzemeléséhez szükséges javítási munkálataira 
Előadó: városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
Előkészítő: Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
 Szabó László ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2017.04. 11. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.04. 12. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2017.04. 12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.04. 12 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a szökőkutak (Öntelt mackó, Korsós lány)  
tavaszi beüzemeléséhez szükséges javítási munkálataira tesz javaslatot a DVG Zrt. által 
megküldött árajánlatok alapján. 
 

45.Javaslat „Szolgáltatási koncessziós (üzemeltetési) szerződés a dunaújvárosi jégcsarnok 
és a dunaújvárosi sportingatlanok üzemeltetésére vonatkozóan” tárgyú közbeszerzési 
eljáráshoz kapcsolódó, ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok elfogadására, 
az eljárás megindítására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 

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

Előkészítő: Markóth Béla osztályvezető 
 Somfainé Petőfalvi Anita ügyintéző 
 Rontó Mónika ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2017.04.11. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.04.12. 
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2017.04.12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.04.12. 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság            2017.04.11. 
önkormányzat bírálóbizottsága                          2017.04.__. 

A napirendi pont rövid tartalma: 2012. évben sportingatlan üzemeltetése tárgyában megindított 
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés 2017.07.31. napján lejár. Az 
előterjesztés közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó, ajánlattételi felhívás és közbeszerzési 
dokumentumok elfogadására, az eljárás megindítására és a fedezet biztosítására tesz javaslatot. 

46.Javaslat Dunaújváros MJV Önkormányzata részére „felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadói feladatok ellátására” tárgyban benyújtott ajánlatok értékelésére, a nyertes 
kiválasztására, valamint a megbízási szerződés-tervezetének jóváhagyására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
a bírálóbizottság elnöke 

Előkészítő: Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
 Somfainé Petőfalvi Anita közbeszerzési ügyintéző 
 Rontó Mónika közbeszerzési ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2017.04.11. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 2017.04.12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.04.12. 



az önkormányzat bírálóbizottsága 2017.04._. 

A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata „felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadói feladatok ellátása” tárgyban ajánlatok benyújtását kérte. Az előterjesztés az 
ajánlattételi határidőben benyújtott ajánlatok alapján a nyertes kiválasztására, valamint a 
kapcsolódó megbízási szerződés-tervezetének jóváhagyására irányul.  

47.Javaslat Dunaújváros MJV Polgármesteri Hivatala részére „felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátása” tárgyban benyújtott ajánlatok 
értékelésére, a nyertes kiválasztására, valamint a megbízási szerződés-tervezetének 
jóváhagyására 

Előadó:   Városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 

Előkészítő:  Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
Somfainé Petőfalvi Anita közbeszerzési ügyintéző 
Rontó Mónika közbeszerzési ügyintéző 

Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2017.04.11. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.04.12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.04.12.  
önkormányzat bírálóbizottsága 2017.04 __. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala „felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadói feladatok ellátása” tárgyban ajánlatok benyújtását kérte. Az előterjesztés az 
ajánlattételi határidőben benyújtott ajánlatok alapján a nyertes kiválasztására, valamint a 
kapcsolódó megbízási szerződés-tervezetének jóváhagyására irányul.  

48.Javaslat Dunaújváros közigazgatási területén lévő közvilágítási hálózat aktív elemeinek – 
fényforrások és lámpatestek tartozékaikkal együtt történő – működtetése, Dunaújváros dísz- 
és térvilágítási lámpatestek javítása, karbantartása folyamatos üzemének biztosítására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

a pénzügyi bizottság elnöke    
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke 
az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke 

Előkészítő: Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
 Somfainé Petőfalvi Anita közbeszerzési ügyintéző 
 Rontó Mónika közbeszerzési ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság      2017.04.12. 
Pénzügyi Bizottság         2017.04.11. 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság     2017.04.12. 
Városüzemeltetési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság   2017.04.12. 
Az Önkormányzat Bírálóbizottsága       2017.04.__. 
 A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
üzemeltetésében lévő Dunaújváros közvilágítási hálózat aktív elemeinek karbantartásáról szóló 
szerződés 2017. szeptember 30-án lejár. Jelen előterjesztés a közbeszerzési eljárás ajánlattételi 
felhívásának és közbeszerzési dokumentumainak véleményezésére, közbeszerzési eljárás 
megindítására irányul. 

 
49.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város temetőjében található lejárt közköltséges 
sírokról való lemondásra és az ehhez kapcsolódó költségek 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 
az oktatási, ifjúsági, kulturális és sport bizottság elnöke 

Előkészítő: Markóth Béla osztályvezető 
 Somfai Tamás ügyintéző 
Meghívott: Palkovics Katalin ügyvezető 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2017.04. 11. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.04. 12. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2017.04. 12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.04. 12. 
oktatási, ifjúsági, kulturális és sport bizottság 2017.04. 11. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros MJV köztemetőjében lévő XXI.-es és XXV.-ös parcellában találhatóak a közköltségen 
eltemetett elhunytak sírhelyei. Összesen 168 db ilyen sírhely van melyek tekintetében már az 5 év 
türelmi idő is letelt. Jelen előterjesztés Dunaújváros MJV  Önkormányzata részéről ezen 
sírhelyekről történő lemondásra és az ehhez kapcsolódó költségek biztosítására irányul. 
 
50.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város temetőjében található 1956. október 23-i 
emlékmű előtti terület felújítására 
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, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

Előkészítő: Markóth Béla osztályvezető 
 Somfai Tamás ügyintéző 
Meghívott: Nagy Zsolt DVG. Zrt. 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2017.04. 11. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.04. 12. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2017.04. 12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.04. 12. 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság                        2017.04. 11.   
A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros MJV temetőjében található 1956. október 23-i emlékmű a 2016. évben felújításra 
került, mely felújítás nem érintette az emlékmű előtti területet. Ahhoz, hogy a megemlékezéseken 
jelenlévők tisztább környezetben emlékezhessenek meg, szükséges az emlékmű előtti terület 
felújítása. 
 
51.Javaslat Dunaújváros, Aranyvölgyi út – Baracsi út – Magyar út csomópontban lévő 
forgalomirányító berendezések ledesítési munkáinak elvégzésére 
Előadó: Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője 
Előkészítő: Debreczeni Tamás ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
Városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2017. 04. 12. 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 04. 12. 
Pénzügyi bizottság 2017. 04. 11. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                                             2017. 04. 12. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros, Aranyvölgyi út – Baracsi út – Magyar út 
csomópontban lévő forgalomirányító berendezések ledesítési munkáinak elvégzésére  beérkezett 
árajánlatok ismertetése és megtárgyalása. 
 
52.Javaslat Dunaújváros területén járda, út és parkoló felújítási munkálataira 



Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
 a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 

Debreczeni Tamás vezető ügyintéző  
Meghívott: Mádai Balázs DVG Zrt. – elnök-vezérigazgató 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2017. 04. 11. 
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2017. 04. 12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 04. 12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. 04. 12. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a Dunaújváros területén járda, út és parkoló 
felújítási munkálataira tesz javaslatot a DVG Zrt. által megküldött árajánlatok alapján. 
 
53.Javaslat a DUNANETT Nonprofit Kft. által végzett lomtalanítási tevékenységhez 
többletforrás 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 igazgató/osztályvezető 
                       Beéry Réka ügyintéző 
Meghívott:    Ferencz Kornél DUNANETT Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató 
                      Bencsik István  DUNANETT Nonprofit Kft. igazgató 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2017.04. 11. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.04. 12. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2017.04. 12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.04. 12. 
A napirendi pont rövid tartalma: A DUNANETT Nonprofit Kft., mint közszolgáltató végzi a 
lomtalanítást Dunaújváros közigazgatási területén. A tavaszi társasházi lomtalanításhoz 
többletforrás biztosítását kéri a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatától. 
 
54.Javaslat Dunaújváros Venyimi út, Aranyvölgyi út, Dózsa György út és Vasmű út felújítási 
munkáihoz műszaki ellenőr kiválasztására. 
Előadó: Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője 
Előkészítő: Sasvári Melinda ügyintéző 
Meghívott: Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt.   
Véleményező bizottságok: 
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2017. 04. 12. 
pénzügyi bizottság   2017. 04. 11. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 04. 12. 
A napirendi pont rövid tartalma: tájékoztatás, hogy a Venyimi út, Aranyvölgyi út, Dózsa György 
és Vasmű út felújítási munkáihoz kitől kérünk árajánlatot műszaki ellenőri tevékenység 
elvégzéséhez. 
 
55.Javaslat Dózsa Gy. út – Szórád M. út - Esze T. utca - Táncsics M. utca által határolt 
területen további parkolók építéséhez összevont engedélyezési és kiviteli terv készítésére. 
Előadó: Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője 
Előkészítő: Sasvári Melinda ügyintéző 
Meghívott: Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt.  
Véleményező bizottságok: 
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2017. 04. 12. 
pénzügyi bizottság   2017. 04. 12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 04. 12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. 04. 11. 



A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros területén a Dózsa Gy. út – Szórád M. út - Esze T. 
utca - Táncsics M utca által határolt területre további parkolók építéséhez összevont 
engedélyezési és kiviteli terv készítésére beérkezett árajánlat ismertetése és megtárgyalása. 
 
 
 
 

 
56.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat között fennálló haszonkölcsön szerződés 2. számú módosítására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
 Dr. Kaja Edit ügyintéző 
Meghívott::   Bondor Lajos régióvezető, Magyar Máltai Szeretetszolgálat és Pataki Gergely 
 régiótitkár, Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2890 Tata, Vasút u. 64.                   
Véleményező bizottságok:  
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.04.12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.04.12. 
pénzügyi bizottság 2017.04.11. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat között haszonkölcsön szerződés jött létre, határozott időtartamra, 2015. 
május 01. napjától, 2016. április 30. napjáig a Dunaújváros, belterület 730/2/A/25 helyrajzi szám 
alatt nyilvántartott, természetben a Lajos király krt. 10. szám földszintjén található, kivett 
üzlethelyiség megnevezésű 75 m2 nagyságú ingatlan vonatkozásában. A szerződés 2017. április 
30. napjéig meghosszabításra került. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat kérte az ingatlan 
használati jogának  további meghosszabbítását. 
 
57.Javaslat a Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíz Társulás 2016. évi 
zárszámadásának és végelszámolásának elfogadására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
 Dr. Kaja Edit ügyintéző 
Meghívott:    Jobb Gyula Kulcs Község polgármestere 
                      2458 Kulcs, Kossuth L. u. 83.    
Véleményező bizottságok:  
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.04.14. 
pénzügyi bizottság 2017.04.14. 
A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Közgyűlése 453/2016. (VI.16.) határozatával döntött a 
Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíz Társulás megszüntetéséről. A társulás 
megküldte önkormányzatunknak a 2016. évi zárszámadását, valamint végelszámolását. A 
zárszámadás és a végelszámolás elfogadásáról a Közgyűlés dönt. 
 
58.Javaslat a Carissa Sportegyesület részére nyújtott 1.000.000- Ft vissza nem térítendő 
támogatás – felhasználás elszámolásának megtárgyalására 
Előadó: vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Mátyás Anna ügyintéző 
Meghívott: Tóth Imre elnök (2400 Dunaújváros, Derkovits u. 2. 3/2.) 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2017.04.11. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.04.12. 
A napirendi pont rövid tartalma:  Dunaújváros MJV Polgármestere a 310/2016. (IV.18.) határozat 
alapján 1.000.000- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott „A Carissa Sportegyesület 2016. 



évi működésére, versenyzésre, sportfelszerelésre”. Az elszámolás a támogatási összeg 
felhasználásáról megérkezett osztályunkra. 
 
 
59.Javaslat a Dunaújvárosi Atlétika Club részére nyújtott 1.000.000- Ft vissza nem térítendő 
támogatás – felhasználás elszámolásának megtárgyalására 
Előadó: vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Mátyás Anna ügyintéző 
Meghívott: Pók Ferenc elnök (2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.) 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2017.04.11. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.04.12. 
A napirendi pont rövid tartalma:  Dunaújváros MJV Polgármestere a 310/2016. (IV.18.) határozat 
alapján 1.000.000- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott „A Dunaújvárosi Atlétika Club férfi 
kézilabda szakosztályának 2016. évi működésére, versenyeztetésre, sportfelszerelésre”. Az 
elszámolás a támogatási összeg felhasználásáról megérkezett osztályunkra. 
 
 
60.Javaslat a Dunaújvárosi Jégtörők Egyesület részére nyújtott 6.000.000- Ft vissza nem 
térítendő támogatás – felhasználás elszámolásának megtárgyalására 
Előadó: vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Mátyás Anna ügyintéző 
Meghívott: Azari Zsolt elnök (2400 Dunaújváros, Korányi Sándor utca 1.) 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2017.04.11. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.04.12. 
A napirendi pont rövid tartalma:  Dunaújváros MJV Polgármestere a 310/2016. (IV.18.) határozat 
alapján 6.000.000- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott „A Dunaújvárosi Jégtörők Egyesület 
által szervezett 'toborzó és tehetséggondozó' program megvalósítására,  nem regisztrált sportolók 
korcsolya oktatására, iskolás és óvodás csoportok, gyermekek oktatására. A program költségeire, 
mint edzők bére, sportfelszerelés, rendezési költség, szállás, étkezés.”. Az elszámolás a 
támogatási összeg felhasználásáról megérkezett osztályunkra. 
 
61.Javaslat a Dunaújvárosi Építők Természetjáró Sportegyesület részére nyújtott 170.000- Ft 
vissza nem térítendő támogatás – felhasználás elszámolásának megtárgyalására 
Előadó: vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Mátyás Anna ügyintéző 
Meghívott: Wirth Mária elnök (2400 Dunaújváros, Zrínyi u. 9.) 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2017.04.11. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.04.12. 
A napirendi pont rövid tartalma:  Dunaújváros MJV Polgármestere a 310/2016. (IV.18.) határozat 
alapján 170.000- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott „A Dunaújvárosi Építők 
Természetjáró Sportegyesület 2016. évi működésére, az egyesület által szervezett túrákra”. Az 
elszámolás a támogatási összeg felhasználásáról megérkezett osztályunkra. 
 
62.Javaslat a Dunaújvárosi Asztalitenisz Sportegyesület részére nyújtott 800.000- Ft vissza 
nem térítendő támogatás – felhasználás elszámolásának megtárgyalására 
Előadó: vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Mátyás Anna ügyintéző 
Meghívott: Dr. Hanák Tamás elnök (2400 Dunaújváros, Vasmű út 29. 1/1.) 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2017.04.11. 



gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.04.12. 
A napirendi pont rövid tartalma:  Dunaújváros MJV Polgármestere a 310/2016. (IV.18.) határozat 
alapján 800.000- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott „A Dunavárosi Asztalitenisz 
Sportegyesület 2016. évi működésére, versenyeztetésre, edzőtáborra, sportfelszerelésre”. Az 
elszámolás a támogatási összeg felhasználásáról megérkezett osztályunkra. 
 
 
 
63.Javaslat a Duna-parti Tenisz Klub Egyesület részére nyújtott 800.000- Ft vissza nem 
térítendő támogatás – felhasználás elszámolásának megtárgyalására 
Előadó: vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Serfőző Anikó ügyintéző 
Meghívott: Dr. Klein Tamás elnök 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2017.04.11. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.04.12.  
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a 310/2016. (IV.18.) határozat alapján 800.000- Ft 
vissza nem térítendő támogatást nyújtott az egyesület részére, az általa működtetett tenisz pálya 
felújítására, fejlesztésére, sporteszközök vásárlására. Az elszámolás a támogatási összeg 
felhasználásáról megérkezett osztályunkra. 
 
 
64.Javaslat a Starthu-Teo Sport-Marketing Kft. részére nyújtott 1.500.000- Ft vissza nem 
térítendő támogatás – felhasználás elszámolásának megtárgyalására 
Előadó: vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Serfőző Anikó ügyintéző 
Meghívott: Cserni Béla ügyvezető 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2017.04.11. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.04.12.  
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a 310/2016. (IV.18.) határozat alapján 1.500.000- 
Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott a Kft. részére, gyorsasági motorcsónak 
versenysorozatban való részvételre, eszközbeszerzésre, eszközjavításra. Az elszámolás a 
támogatási összeg felhasználásáról megérkezett osztályunkra. 
 
65.Javaslat a Dunaújvárosi Diák-Sportegyesület részére nyújtott 700.000- Ft vissza nem 
térítendő támogatás – felhasználás elszámolásának megtárgyalására 
Előadó: vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Serfőző Anikó ügyintéző 
Meghívott: Zemankó Zoltán elnök 
 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2017.04.11. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.04.12.  
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a 310/2016. (IV.18.) határozat alapján 700.000- Ft 
vissza nem térítendő támogatást nyújtott az egyesület 2016. évi működésére, éjszakai focikupa, 
egészség és sportnap, futóverseny rendezésének költségeire. Az elszámolás a támogatási összeg 
felhasználásáról megérkezett osztályunkra. 
 
 



66.Javaslat a Dunaújváros Utánpótlás Sportjáért Alapítvány részére nyújtott 3.000.000- Ft 
vissza nem térítendő támogatás – felhasználás elszámolásának megtárgyalására 
Előadó: vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Serfőző Anikó ügyintéző 
Meghívott: Makádi Andrea kuratóriumi elnök 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2017.04.11. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.04.12.  
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 342/2016. (V.19.) határozat alapján 3.000.000- Ft 
vissza nem térítendő támogatást nyújtott az alapítványnál működő kajak-kenu, röplabda és úszó 
szakosztály részére. Az elszámolás a támogatási összeg felhasználásáról megérkezett 
osztályunkra. 
 

67.Javaslat a HISZEK Benned Sport Program keretein belül megvalósult sportprogramok 
elszámolásának elfogadására 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke  

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

Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Engyel László ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság   2017. 04. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 04. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. 04. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkársági által kiírt HISZEK 
Benned Sport Program keretein belül, dunaújvárosi sportszervezetek által lebonyolított 
sportprogramok elszámolása beérkezett Dunaújváros MJV Önkormányzatához. (a megítélt 
és átutalt támogatás összege mindösszesen 4.050.000,- Ft) 
 

68.Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló, volt Bánki Donát Szakközépiskola 
épületének, DVG Zrt. munkája által megvalósuló kamerás őrzésének kiépítésére, forrás 
biztosítására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 

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

Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Engyel László ügyintéző 
Meghívott: Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt.  
 Markóth Béla osztályvezető, Városüzemeltetési és Beruházási Osztály 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2017.04. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.04. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. 04. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros MJV Közgyűlése az 536/2015. (IX.17.) határozatával döntött arról, hogy a DVG Zrt. 
Megbízza a volt Bánki Donát Szakközépiskola kamerás őrzéséhez szükséges rendszer 
kiépítéséhez és a kamerás rendszerrel történő őrzéssel. A DVG Zrt. megküldte az Önkormányzat 
részére a Vállalkozási szerződéstervezetet.  
 
69.Javaslat Pince soron támfal építéshez szükséges dunaújvárosi 1912 helyrajzi számú 
ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülésére 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 



a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző 
Meghívott: Markóth Béla osztályvezető, Városüzemeltetési és Beruházási Osztály 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2017.04.11. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.04.12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.04.12. 
A napirendi pont rövid tartalma: Javaslat Pince soron támfal építéshez szükséges dunaújvárosi 
1912 helyrajzi számú ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülésére. 
 
70.Javaslat a dunaújvárosi 325/4 hrsz.-ú, volt Juharos étterem DVG Zrt. részére történő 
bérbe adására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző 
Meghívott: Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt. 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2017.04.11. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.04.12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.04.12. 
A napirendi pont rövid tartalma: Javaslat a 325/4 hrsz.-ú, volt Juharos étterem DVG Zrt. részére 
történő bérbe adására. 
 
 
71.Javaslat a Németh Kávé és Tea Kft. és az önkormányzat között fennálló bérleti szerződés 
módosítására 
Előadó: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2017.04.12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2017.04.12. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
DMJV Polgármesteri Hivatalának épületében a Németh Kávé és Tea Kft. italautomatát üzemeltet. A 
bérleti szerződés 2017. április 30-án lejár. Az előkészítő osztály javasolja a bérleti szerződés lejárati 
idejének meghosszabbítását, 2018. április 30. napjáig. A bérleti díj összege 16.000,- Ft/hó. 
 
 
72.Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Daru-Team Kft. között 
létrejött céltámogatási szerződés módosítására 
Előadó: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Dr. Kaja Edit ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság   2017.04.12. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2017.04.12. 
A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Önkormányzata és a Daru-Team Kft. között 
céltámogatási szerződés jött létre munkahelyteremtő beruházások Dunaújvárosban tárgyában. A 
Kft. kérte a szerződés módosítását, mivel a projekt a szerződésben szereplő időpontig nem tud 
megvalósulni.  
 



 
73.Az Interion Mikro Kft. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme a „Dunaújváros Terv-10” terv 
szerinti optikai hálózat bővítéshez 
Előadó: vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
 dr. Kneipp István jogi ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 04. 12. 
A napirendi pont rövid tartalma: Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem, kártalanítási összeg 
megfizetésével.

 
A tervezett optikai hálózatbővítést az önkormányzati tulajdonú közterületek 

igénybevételével építenék (a kártalanítási összeg 148 500.- Ft + Áfa). 
 
74.A Pannon Inferior Kft. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme, a Dunaújváros,  
Vasmű út  37. előtti információs tábla villamos energia ellátásához 
Előadó: vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
 dr. Kneipp István jogi ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 04. 12.  
A napirendi pont rövid tartalma: Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem, kártalanítási összeg 
megfizetésével.

 
A tervezett földkábeles elektromos bekötővezetéket és elosztószekrényt az 

önkormányzati tulajdonú 144/2 és 145 hrsz-u ingatlan igénybevételével építenék (a kártalanítási 
összeg 5500.- Ft + Áfa). 
 
75. Egyebek 
 
 
Dunaújváros, 2017. április 7. 
 
 
 
        Hingyi László s.k. 
      a gazdasági és területfejlesztési bizottság 
         elnöke 


