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M E G H Í V Ó 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottsága 
2017. február 8-án (szerda) 12,00 órai kezdettel 

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 Önkormányzata 2017. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló rendeletének 
megalkotására  
 
Előadó:     Cserna Gábor polgármester  
Előkészítő:     Dudás Pálné osztályvezető 
                Szekeres Réka pénzügyi vezető ügyintéző 
Meghívott:     Bata János könyvvizsgáló  
      Haraszti Julianna KIÉT elnök 

    Ságiné Schilling Judit szakszervezeti titkár 
    A Polgármesteri hivatal minden igazgatója és osztályvezetője  

 
Véleményező bizottságok: 
Pénzügyi bizottság     2017.02.07. 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság     2017.02.08. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2017.02.08. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:A hatályos jogszabályoknak megfelelően 
kidolgozott költségvetést megalapozó számadatok alapján elkészült a 2017. évi 
költségvetés rendelet tervezete, melyet elfogadásra a T. Közgyűlés elé terjesztünk. 
 

2. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének              
„a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális 
ellátásokról” szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete módosítására 

 
Előadó:    Cserna Gábor - polgármester 
Előkészítő:     Dr. Molnár Attila - aljegyző 
Meghívott:       - 
 
Véleményező bizottságok: 
Szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság               2017. 02. 07. 
Pénzügyi bizottság     2017. 02. 07. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                              2017. 02. 08. 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság              2017. 02. 08. 
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A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere új 
települési támogatási formákat kíván bevezetni születési, illetve gondozási 
támogatás elnevezéssel. Az új támogatási formák bevezetése miatt szükséges az 
önkormányzati rendeletet módosítani. 
 

3. Javaslat a „Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvánnyal kötött 
támogatási szerződés módosítására 
 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:    Dr. Molnár Attila - aljegyző 
Meghívott:     Gombos István a kuratórium elnöke 
                       Nagy Zoltánné a kuratórium titkára 
 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                                        2017. 02. 08. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A „Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” 
Alapítvány kérelmet nyújtott be Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatához, 
melyben kérelmezte az alapítvánnyal 2016. évre megkötött támogatási 
szerződésben rögzített „támogatás felhasználási véghatáridő” módosítását.  
 

4. Ajándékozási szerződés módosítás véleményezése Mészáros Lászlóné által 
önkormányzati tulajdonba adott lakásra vonatkozóan (Dunaújváros, Szórád 
Márton út 2. 4. 1., 151/4/A/17 hrsz.) - Dunaújváros MJV Közgyűlése 837/2016. 
(XII.15.) határozata alapján 
 
Előadó: vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
 Engyel László ügyintéző 
Meghívott:                    
 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2017.02.08. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Közgyűlése a 837/2016. 
(XII.15.) határozatával döntött arról, hogy Mészáros Lászlóné által, az Önkormányzat 
részére ajándékba adott, dunaújvárosi 151/4/A/17 hrsz. alatt felvett, természetben 
Dunaújváros, Szórád Márton út 2. 4. 1. szám alatt található lakásra jutó közös költség 
felújítási díj és közös képviseleti díj részét Dunaújváros MJV Önkormányzata átvállalja 
2016. december 01-től, ha Mészáros Lászlóné 2016. november 30-ig fennálló 
tartozását rendezi. Mészáros Lászlóné a tartozását rendezte, ennek okán az 
ajándékozási szerződés a határozatban foglaltaknak megfelelően módosítható. 
 

5. Javaslat a Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását 
szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása címmel nyert 
támogatás kivitelezési munkák elvégzésére irányuló szerződés megkötésére 

 
 (Az előterjesztés hétfőn 16,00 óráig kerül a képviselői postafiókokba!) 
 

Előadó:   a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
a pénzügyi bizottság elnöke 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
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Előkészítő:   Szabó Imre városfejlesztési igazgató 
Kindle-Vincze Márta pályázati koordinációs ügyintéző 

Meghívott:  Kissné Fekete Éva, az Útkeresés Segítő Szolgálat intézmény 
vezetője 
Mádai Balázs DVG Zrt. – elnök-vezérigazgató 
 

Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság         2017.02.07. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2017.02.08. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság      2017.02.08. 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság      2017.02.07. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről 
szóló 2015. évi C. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet II. 2. 
pont d) pontok szerinti Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti 
gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása 
támogatására előirányzatból, pályázati úton 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 pályázat kivitelezési munkálatainak 
megvalósítását „in house” beszerzés keretén belül a DVG Zrt-vel kívánjuk 
megvalósítani. Az előterjesztés a kivitelezéshez kapcsolódó vállalkozási szerződés 
megkötésére irányul. 
 

6. Javaslat Dunaújváros területén lévő forgalomirányító berendezések 
üzemeltetési munkáinak ellátására 

 
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:   Swarco Traffic Hungaria Kft. 
Road Signal Kft. 
Mota-Szer Kft. 
Háromtárs Kft. 

 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság          2017.02.07. 
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság   2017.02.08. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság      2017.02.08. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2017.02.08. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés tárgya a Dunaújváros területén 
lévő forgalomirányító berendezések üzemeltetési munkáinak ellátására beérkezett 
árajánlatok ismertetése és megtárgyalása. 
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7. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén található 
piacon lévő nyilvános illemhely portálszerkezetének felújítási munkáira 
irányuló vállalkozási szerződés megkötésére 
 
Előadó:  a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 

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

Előkészítő:   Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője 
Somfai Tamás gazdálkodási ügyintéző 

Meghívott:   Mádai Balázs elnök-vezérigazgató DVG Zrt. 
(e-mail: dvgzrt@dvgzrt.hu) 

 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2017.02.08. 
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság   2017.02.08. 
pénzügyi bizottság          2017.02.07. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság      2017.02.08. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros közigazgatási területén található 
piacon a nyilvános illemhely portálszerkezetének felújítása indokolt. Az előterjesztés 
a portálszerkezet bontására, és helyette új, műanyag szerkezet gyártására, továbbá 
szerelési munkálataira vonatkozó vállalkozási szerződés megkötésére irányul. 
 

8. Javaslat a Dunaújváros közigazgatási területén lévő térfigyelő-rendszer 
bővítése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására  
 
Előadó: Városüzemeltetés, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 

elnöke 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
Pénzügyi bizottság elnöke 
Bíráló bizottság elnöke    

Előkészítő: Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője 
 Farkas Róbert ügyintéző 
Meghívott: - 
 
Véleményező bizottságok: 
Városüzemeltetés, és környezetvédelmi és turisztikai bizottság  2017.02.08. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2017.02.08. 
Pénzügyi bizottság  2017.02.07. 
Bíráló bizottság  2017.02.08. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Javaslat a Dunaújváros közigazgatási területén 
lévő térfigyelő-rendszer bővítése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítására. 
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9. Javaslat Kossuth L. utca páros oldalán új parkolók miatt közvilágítási hálózat 

áthelyezésének megtervezésére 
 

Előadó: a városüzemeltetési, környezetvédelmi és 
turisztikai bizottság elnöke  

 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 

Sasvári Melinda ügyintéző 
Meghívott:      Mádai Balázs elnök – ügyvezető - DVG Zrt. 
  
Véleményező bizottságok: 
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság            2017.02.08. 
pénzügyi bizottság                       2017.02.07. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság              2017.02.08. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2017.02.08. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros, Kossuth L. utca páros oldalán új 
parkolók kerülnek kialakításra, ez miatt szükséges meglévő közvilágítási hálózat 
áthelyezésének tervezésére beérkezett árajánlat ismertetése és megtárgyalása. 

 
10. Javaslat Dózsa Gy. út – Szórád M. út - Esze T. utca - Táncsics M. utca által 

határolt területre közterület alakítási terv készítésére 
 
Előadó:   Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője 
Előkészítő:   Sasvári Melinda ügyintéző 
Meghívott:   Mádai Balázs ügyvezető, DVG Zrt. 
 
Véleményező bizottságok: 
Városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság            2017.02 08. 
Pénzügyi bizottság                  2017.02.07. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                2017.02.08. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros területén a Dózsa Gy. út – Szórád M. 
út - Esze T. utca - Táncsics M utca által határolt területre közterület alakítási terv 
készítésére beérkezett árajánlat ismertetése és megtárgyalása. 
 

 11. Javaslat a 15. számú fogorvosi körzet ellátása érdekében feladatellátási 
előszerződés és végleges feladatellátási szerződés megkötésére 
 
Előadó:  szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
                                ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke                              
Előkészítő:  Dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató 

Dr. Schleicher Judit jogi és szervezési ügyintéző 
Meghívott:  Dr. Székely Károly fogorvos 

Dr. Székely Krisztina fogorvos 
              

Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság         2017.02.07. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                                          2017.02.08. 
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A napirendi pont rövid tartalma: A 15. számú fogorvosi körzet fogorvosa dr. 
Székely Károly, a „Székely és Társai” Fogorvosi Bt. képviseletében 2017. április 30. 
napjával feladatellátási szerződésének megszüntetését kérte. A körzetet 2017. május 
1. napjától a betéti társaságban tag dr. Székely Krisztina látná el. Az ellátás 
folyamatossága érdekében dönteni kell a dr. Székely Krisztinával kötendő 
feladatellátási előszerződésről és a feladatellátási szerződésről. 
 

12. Javaslat a 2017. évi „Fejér Megyei Diáknapok” c. rendezvény támogatására 
 
Előadó:   a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság elnöke 

az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke 
a Pénzügyi Bizottság elnöke 
az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság elnöke  

Előkészítő:   Dr. László Borbála igazgató 
Szabó Ádám ügyintéző  

Meghívott:  Juhász Zsófia igazgató 
 
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság               2017.02.08. 
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság               2017.02.07. 
Pénzügyi Bizottság                  2017.02.07. 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság               2017.02.08. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Juhász Zsófia, a Fejér Megyei Művelődési 
Központ igazgatója módosította a tavaly októberben benyújtott kérelmét, és az idei 
rendezvényre kért támogatási összeget 3 millió forintra emelte. Önkormányzatunk 
idei költségvetésébe az elsőként kért pénzösszeg került tervezésre, így a kérelem 
támogatása esetén szükséges a költségvetési rendelet módosítása. 
 

13. Javaslat a Dunaújvárosi SZC Bánki Donát Gimnáziuma és Szakgimnáziuma 
diákjai berlini zenei rendezvényen való részvételének támogatására 

Előadó:  oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
   pénzügyi bizottság elnöke 
   gazdasági bizottság elnöke 
   ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató 
   Péter Kata ügyintéző 
Meghívott:    Müller Attila – a Bánki Donát Alapítvány kuratóriumi elnöke 
  
Véleményező bizottságok: 
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság                                             2017.02 07. 
Pénzügyi Bizottság        2017.02 07. 
Gazdasági Bizottság        2017.02 08. 
Ügyrendi, igazgatási és Jogi Bizottság        2017.02 08. 

 
A napirendi pont rövid tartalma: A Bánki Donát Alapítvány kuratóriumi elnöke, 
valamint az iskola általános igazgatóhelyettese kérelemmel fordult DMJV 
Polgármesteréhez az iskola 25 fős kórusának a Berlini Brandenburg Nemzetközi 
Iskola zenei rendezvényén való részvételének rész-finanszírozása érdekében. A 
részvétel költségének 450.000,- forintos önrészéhez még 900.000,- forint 
támogatást kérnek. A tanulmányút időpontja: 2017. 03. 16 – 03. 20. A pénzügyi 
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lebonyolító az iskola Alapítványa lenne, a támogatási szerződést is az Alapítvánnyal 
kötné DMJV Önkormányzata. 
 

14. Javaslat az „Egészségkárosodott emberekért” Alapítvány alapító okiratának 
módosítására 
 
Előadók: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató 
 Prajdáné Kustán Erzsébet ügyintéző 
Meghívott:  - 
 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság                                  2017.02.07. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                           2017.02.08. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Lemondott a kuratórium elnöke és három tagja, 
valamint Balogh Gyula Bogumil alapítói jogait véglegesen nem kívánja gyakorolni, 
ezért szükséges az alapító okirat módosítása. 
 

15. Javaslat a gyermekek átmeneti otthona kötelező önkormányzati feladat 
ellátására megkötött feladatellátási szolgáltatási szerződés módosítására 
 
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 
 Prajdáné Kustán Erzsébet ügyintéző 
Meghívott: Báló Ottília a Fészek Gyermekvédő Egyesület ügyvezető 

igazgatója 
 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság                        2017.02.07. 
pénzügyi bizottság                            2017.02.07. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság                         2017.02.08. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság               2017.02.08. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi 
Társulás Társulási Tanácsa fenntartásában működő Gyermekek Átmeneti Otthona 
2014. december 31. napjától jogutód nélkül megszűnt, ezért önkormányzatunk a 
kötelező gyermekek átmeneti otthona feladatát a Fészek Gyermekvédő 
Egyesülettel megkötött feladatellátási szolgáltatási szerződés alapján biztosítja 2015. 
január 1-től. A feladatellátási szerződés értelmében a szolgáltatói díjat (mely 2016. 
12. 31-ig 200.000.- Ft volt) évente, a KSH által közzétett fogyasztói árindex éves 
változásával megegyezően kell módosítani. A szolgáltatói díjat a szolgáltató minden 
év január első napjával módosíthatja az előző évre közzétett árindexet figyelembe 
véve. A szolgáltató a fogyasztói árindex alapján 200.800.- Ft-ra módosította a 
szolgáltatói díjat, ezért a feladatellátási szerződést módosítani szükséges. 
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16. Javaslat a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítására. 
 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató 
 Prajdáné Kustán Erzsébet ügyintéző 
Meghívott: Farkasné Vörös Magdolna Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó 
 Szervezet igazgatója 
  
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság                        2017.02.07. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                         2017.02.08. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet 
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása vált szükségessé az intézmény 
alapító okiratának módosítása, valamint a köznevelési intézmények működtetésével 
kapcsolatos feladat megszűnése miatt. 

17. Javaslat hatósági szerződés megkötésére a Fejér Megyei Kormányhivatallal a 
Makk Marci Bölcsődében feltárt hiányosság megszüntetése érdekében 

Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottsági elnöke 
Előkészítő: dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató 
 Prajdáné Kustán Erzsébet ügyintéző 
Meghívott: Dobráné Szabó Márta a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros 
 intézmény  igazgatója 
 
Véleményező bizottságok: 
Szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság              2017.02.07. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság               2017.02.08. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:A Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és 
Gyámügyi Osztálya ellenőrizte a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény 
működését. Az ellenőrzés során a Makk Marci Bölcsődében hiányosságként tárták 
fel, hogy a bölcsőde 2-5. gondozási egységeinél a járda nem megfelelő, ezért annak 
felújítása, javítása szükséges. Önkormányzatunk a TOP-6.2.1-15-DU1-2016-00001 
azonosító számú, Makk Marci megújul című projekt keretében felújítja a bölcsődét és 
bölcsődei ellátást szolgáló eszközbeszerzésre is sor kerül. A beruházások 2017-ben 
indulnak, a projekt befejezésének időpontja legkésőbb 2018. január 15., ezért a 
hiányosság megszüntetése érdekében hatósági szerződés megkötése szükséges a 
Fejér Megyei Kormányhivatallal. 
 
 
Dunaújváros, 2017. február 3. 
 
 
               Tóth Kálmán s.k. 
                                                                                             a bizottság elnöke 


