
DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 
ÜGYRENDI, IGAZGATÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA 
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M E G H Í V Ó 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottsága 
2017. május 16-án (kedd) 12,00 órai kezdettel 
rendkívüli nyílt ülés tart, melyre meghívom 

 
 

Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 1. „A” épület , VII. emeleti tárgyaló 
 
Javasolt napirendek: 
 

1. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 
és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet 
módosítására és Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 232/2017. (IV.21) és 
233/2017. (IV. 21.) határozatai kiigazítására 
 
Előadó:   Cserna Gábor polgármester 
Előkészítő:   Dudás Pálné költségvetési és pénzügyi osztályvezető  

Szekeres Réka pénzügyi vezető ügyintéző 
Meghívott:   - 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság                2017.05.16. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság            2017.05.16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság             2017.05.16. 
 
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, valamint a zárszámadási rendeletben jóváhagyott maradvány bedolgozása a 
költségvetési rendeletbe. 

2. Javaslat 249/2017. (IV.21.) Közgyűlési Határozat visszavonására 
 
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 
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Meghívott:  - 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság         2017.05.16. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság         2017.05.16. 
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság         2017.05.16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                 2017.05.16 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság                          2017.05.16. 
önkormányzat bírálóbizottsága                       2017.05.16. 

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV. Közgyűlése 249/2017. (IV.21) 
határozatával döntést hozott a sportingatlan üzemeltetéssel kapcsolatos közbeszerzési 
eljárás megindításáról. A Közbeszerzési Hatóság az eljárási dokumentumok ellenőrzését 
követően tájékoztatást küldött, hogy jelen tárgyban az eljárás becsült értéke és a 
szolgáltatás pontos tárgya okán nem kötelező az eljárás lefolytatása, így beszerzési eljárás 
lebonyolításával biztosítható a szolgáltatás folyamatossága, mely a kacsolódó közgyűlési 
határozat visszavonását indokolja.  

 
3. Javaslat a Magyar Önkormányzatok Szövetségéből történő kilépésre 

 
Előadó:  Cserna Gábor polgármester 
Előkészítő:      Dr. Molnár Attila aljegyző 
Meghívott:       - 
 
Véleményező bizottságok: 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                       2017.05.16. 
Közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága            2017.05.16. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A javaslat a Magyar Önkormányzatok Szövetségéből 
történő kilépésre irányul. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény rendelkezései szerint a képviselő-testület (közgyűlés) át nem ruházható 
hatáskörébe tartozik az önkormányzat érdekképviseleti szervezethet történő csatlakozás, 
illetve kiválásáról döntést hozni. 
 

4. Javaslat az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos feladatok végrehajtására 
megbízási szerződés kötése Dr. Beréti Krisztián Ügyvédi Irodával 

 
Előadó:  Moravecz Attila – közigazgatási osztályvezető 
Előkészítő:   Mlinkó Gabriella – ügyintéző 
Meghívott:   - 
 
Véleményező bizottságok:  
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2017.05.16. 

 
A napirendi pont rövid tartalma: A megállapodás tárgya Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Közgyűlésének 32/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelet teljeskörű 
felülvizsgálata, módosítása. A megállapodás tartalmazza az összes bérlakás bérleti 
szerződésének felülvizsgálatát, továbbá a peres és nem peres, illetve végrehajtási 
eljárásokban a perképviselet ellátását.  
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5. Javaslat a MOMERT Zrt.-vel kötendő háromoldalú szerződések véleményezésére 
 

(Az előterjesztést az ülés elején kapják kézbe a tagok!) 
 
Előadó:  Szabó Imre igazgató 
Előkészítő:  Szabó Imre igazgató 
  Kárgli Rita településrendezési ügyintéző 
Meghívott:  
 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság         2017.05.16. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Közgyűlése a 242/2017. (IV.21.) 
határozatával döntött, hogy a 381/1 hrsz.-ú ingatlanon a mérnökgeológiai zónákat 
felülvizsgálják és a településrendezési eszközök módosuljanak. A feladatok kidolgozásának 
költségeit a MOMERT Zrt. állja, ezért háromoldalú szerződéstervezetek mellékelünk. 
 

6. Javaslat árajánlatkérések bekérésére a DUNA-MUNKA-TOP projektben 
megvalósítandó pályaorientációs tevékenységhez Kisokos szerkesztésére  
 
Előadó:  Szabó Imre városfejlesztési igazgató  
Előkészítő:  Szabó Imre városfejlesztési igazgató 
  Halmai Nóra ügyintéző 
Meghívott:  
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság         2017.05.16. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság         2017.05.16. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság         2017.05.16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság         2017.05.16. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A DUNA-MUNKA-TOP projektben vállalt tevékenység 
pályaorientációs tanácsadás lebonyolítása, melyhez segédanyagként szükséges egy ún. 
Kisokos megalkotása. A feladatot elvégző gazdasági szereplő kiválasztása érdekében 
árajánlatok bekérését javasoljuk. 
 

7. Javaslat árajánlatkérések bekérésére a DUNA-MUNKA-TOP projekt promóciós 
ajándéktárgyainak elkészítésére 
 
Előadó:  Szabó Imre városfejlesztési igazgató  
Előkészítő:  Szabó Imre városfejlesztési igazgató 
  Halmai Nóra ügyintéző 
Meghívott:  
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság         2017.05.16. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság         2017.05.16. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság         2017.05.16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság         2017.05.16. 
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A napirendi pont rövid tartalma: A DUNA-MUNKA-TOP projekt népszerűsítése, minél 
nagyobb nyilvánosságának érdekében az együttműködő partnerek, illetve a célcsoport 
részére promóciós ajándéktárgyak készíttetésének költsége szerepel a projekt 
költségvetésében. A feladatot elvégző gazdasági szereplő kiválasztása érdekében 
árajánlatok bekérését javasoljuk. 
 

8. Javaslat Dunaújváros, Liszt F. kert 4-11 Társasház külső homlokzatfelújítására 
megkötött támogatási szerződésmódosításának véleményezésére 

 
Előadó:          az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
Előkészítő:    Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi  
  és Környezetvédelmi Osztály vezetője  
      Hévízi Andrea településrendezési ügyintéző  
Meghívott:        Furják Zoltán – társasházi közös képviselő 
                       
Véleményező bizottságok: 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság              2017.05.16. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújváros, Liszt F. kert 4-11 Társasházzal 
megkötött támogatási szerződés módosítása, az elszámolási véghatáridő hosszabbításra 
irányuló kérelem miatt vált szükségessé. Jelen előterjesztés a szerződés módosításáról, 
annak véleményezéséről szól. 
 

9. Javaslat Dunaújváros szúnyoggyérítésre vonatkozóan a vállalkozói szerződés 
jóváhagyására  
 
Előadó:  városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
Előkészítő:  Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
  Szabó László ügyintéző 
Meghívott:  
 
Véleményező bizottságok: 
Pénzügyi bizottság    2017.05.16. 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság    2017.05.16. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2017.05.16. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros szúnyoggyérítésre vonatkozóan a 
vállalkozói szerződés jóváhagyása 
 

10. Javaslat az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek 
Otthonai alapító okiratának és működési engedélyének módosítására 

 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató  
 Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző 
Meghívott: Bölcskei Anna, az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi 

Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézményvezetője 
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Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság            2017.05.16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság           2017.05.16. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Az Szt. 138. § (4) bekezdése szerint átmeneti 
elhelyezést nyújtó intézmény – az éjjeli menedékhely és a hajléktalan személyek átmeneti 
szállása kivételével – 2022. december 31-éig működhet. A TOP-6.6.2-15. Szociális 
alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése című pályázat keretében lezajló Batsányi úti 
telephely felújítása miatt az időskorúak gondozóházából az ellátottakat át kell költöztetni a 
Barátság úti idősek otthonában, így célszerű elindítani az átminősítést. 
 

11. Javaslat a 15. számú felnőtt háziorvosi körzetben található, dr. Ágoston Erzsébet 
tulajdonát képező eszközök megvásárlására 

 
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 
  Dr. Schleicher Judit jogi és szervezési ügyintéző 
Meghívott:  Dr. Ágoston Erzsébet háziorvos 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság         2017.05.16. 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság         2017.05.16. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság         2017.05.16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság         2017.05.16. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Önkormányzata 2017. május 1. 
napjától egészségügyi szolgáltatóként látja el a 15. sz. felnőtt háziorvosi körzetet. A körzet 
működéséhez nélkülözhetetlen, dr. Ágoston Erzsébet tulajdonában álló eszközök 
megvásárlására irányul az előterjesztés. 
 

12. Javaslat a Dunaújvárosi Óvodában a 2017/2018-as nevelési évben indítandó 
csoportok számának meghatározására, átszervezésre 
 
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: Dr. László Borbála Jogi és Szervezési igazgató 
 Péter Kata ügyintéző 
Meghívott: Gyenes Józsefné a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője 
 Török Szabolcs a Székesfehérvári Tankerületi Központ igazgatója 
 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság                2017.05.16. 
pénzügyi bizottság elnöke               2017.05.16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                   2017 05.16. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság                  2017.05.16. 
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A napirendi pont rövid tartalma: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
83. § (2) bekezdése értelmében a fenntartó határozza meg az adott nevelési évben 
indítható óvodai csoportok számát. 2017. április 3-4-én a Dunaújvárosi Óvodában 
megtörtént az óvodai előjegyzés, melynek során a gyermeklétszám 107 fővel kevesebb lett 
a férőhelyszámtól. 
Fentiekre tekintettel az intézményvezető a racionális működés érdekében átszervezésre tett 
javaslatot. 
 

13. Javaslat kártérítési igény elbírálására 
 
Előadó:   Jogi és Szervezési Igazgató 
Előkészítő:   dr. László Borbála Jogi és Szervezési Igazgató 

dr. Horváth Petra ügyintéző 
Meghívott:   Szentkúti Tiborné károsult 
 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság             2017.05.16. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: 2017. január 10-e körül a Béke 1. városrészben (Ifibár) 
melletti járdán a károsult elesett, melynek következtében mindkét térde megsérült. Szentkúti 
Tiborné kártérítési igénnyel lépett fel DMJV Önkormányzatával szemben. Az Ügyrendi, 
Igazgatási és Jogi Bizottság a 2017. április 12-ei ülésén levette tárgyi előterjesztést 
napirendjéről, a baleset időpontjának pontos meghatározása végett. 

14. Javaslat a dunaújvárosi 3331/22 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 
természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlan, vagy annak egy része 
értékesítésére vonatkozó pályázat értékelésére 
 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Előkészítő:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 
  Engyel László ügyintéző 
Meghívott:  - 
 
 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság    2017.05.16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2017.05.16. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Közgyűlése a 196/2017.(III.16.) határozatában 
döntött a dunaújvárosi 3331/22 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 
természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlan részben, vagy egészben pályázati 
úton történő értékesítéséről. A pályázati felhívást az előkészítő osztály megjelentette a 
Dunaújváros című hetilapban. A pályázat postára adásának határideje 2017.április 21. volt. 

 
15. Javaslat a Dunamenti Regionális Népfőiskola és az Önkormányzat között fennálló 

bérleti szerződés felmondására  
 
Előadó:   a pénzügyi bizottság elnöke 

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság  
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Előkészítő:   Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző 

Meghívott:   Dr. Kántor Károlyné elnök, Dunamenti Regionális Népfőiskola 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság                2017.05.16. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság            2017.05.16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság             2017.05.16. 
az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság           2017.05.16. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Javaslat a Dunamenti Regionális Népfőiskola és az 
Önkormányzat között fennálló bérleti szerződés felmondására.  
 

16. Javaslat a dunaújvárosi 2976/18 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett épület, udvar 
megnevezésű, természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlan 
hasznosítására (Kovács Norbert kérelme) 
 
Előadó:   a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:   Dr. Vántus Judit osztályvezető 

Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző 
Meghívott:   - 
 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság            2017.05.16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság             2017.05.16. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Kovács Norbert ajánlatot nyújtott be a dunaújvárosi 
2976/18 hrsz. alatt található ingatlan 2064 m2 nagyságú földterület és a rajta található 314 
m2 nagyságú felépítményrész megvásárlása iránt. Az értékesítés Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló, 15/2015. 
(V.22.) önkormányzati rendelete 27. §-a alapján nyílt pályázat útján lehetséges. 
 

17. Alapító Okirat módosítás véleményezése – Vasmű u. 41. Irodaház Kft. - Dunaújváros 
MJV Közgyűlése 303/2017. (IV.21.) határozata alapján 
 
Előadó: vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
 Engyel László ügyintéző 
Meghívott:                    
 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2017.05.16. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Közgyűlése a 303/2017. (IV.21.) 
határozatával döntött arról, hogy a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. új könyvvizsgálója Viczkó 
József könyvvizsgáló lesz 2017. június 01-től 2018. május 31-ig.  
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18. Javaslat a Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület támogatási kérelmével 
kapcsolatosan 

 
Előadó:  vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő:  dr. Vántus Judit osztályvezető 
  Kemenczei Anett ügyintéző 
Meghívott:  Somfai Rezső elnök (2400 Dunaújváros, Gagarin tér 13. fsz. 1.) 
 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság                     2017.05.16. 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság   2017.05.16. 
pénzügyi bizottság   2017.05.16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2017.05.16. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület elnöke azzal a 
kérelemmel fordult Polgármester Úrhoz, hogy haltelepítésre 2.500.000,- Ft vissza nem 
térítendő támogatást biztosítson. 
 
 
Dunaújváros, 2017. május 12. 
 
 
               Tóth Kálmán s.k. 
                                                                                             a bizottság elnöke 


