
DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 
ÜGYRENDI, IGAZGATÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA 
Dunaújváros, Városháza tér 1. 

 (06-25) 544-100 
 E-mail: jogi@pmh.dunanet.hu 

 
M E G H Í V Ó 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottsága 
2017. szeptember 13-án (szerda) 12,00 órai kezdettel 

nyílt ülést tart, melyre meghívom 
 

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

1. Javaslat a Dunaújváros területén tűzcsapra szerelt ivókutak elhelyezéséről szóló 
képviselői indítvány megtárgyalására 
 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető 
Meghívott: Szabó Zsolt önkormányzati képviselő 
 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2017.09.13. 
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság    2017.09.13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Szabó Zsolt képviselő úr képviselői indítványt nyújtott be 
annak érdekében, hogy az önkormányzat Dunaújváros területén legalább 20 darab 
tűzcsapra szerelt ivókutat helyezzen el. 
 

2. Javaslat Dunaújváros MJV Horvát Nemzetiségi Önkormányzata és Dunaújváros MJV 
Szerb Nemzetiségi Önkormányzata részére a 2017. szeptember 16-ai nemzetiségi 
rendezvény támogatására 
 
Előadó:  Bojér Éva személyügyi és működtetési osztályvezető  
Előkészítő:  Bojér Éva személyügyi és működtetési osztályvezető 
  Balló Bernadett nemzetiségi ügyek és protokoll ügyintéző 
Meghívott:  Markovics Sándor DMJV Horvát Nemzetiségi Önkormányzata elnöke 
  Benkovics Nóra DMJV Szerb Nemzetiségi Önkormányzata elnöke  
  
Véleményező bizottságok: 
Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága   2017.09.12. 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság    2017.09.13. 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság    2017.09.13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Önkormányzata, valamint a városban 
működő nemzetiségi önkormányzatok között – DMJV Közgyűlésének 17/2015. (I. 22.) 
határozata alapján – létrejött együttműködési megállapodás 72. pontjában foglaltak szerint 
a nemzetiségi rendezvények költségeire az önkormányzat legfeljebb évi, nemzetiségi 
önkormányzatonként 100.000,- Ft költségvetési támogatást biztosít. A horvát és a szerb 
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nemzetiségi önkormányzat idén a szeptember 16-ai nemzetiségi rendezvényükre kívánják 
ezt az összeget fordítani. 
 

3. Javaslat lakásbérleti szerződés-minta jóváhagyására 
 
Előadó:   Moravecz Attila osztályvezető 
Előkészítő:   Moravecz Attila osztályvezető 

Tóthné Láng Irén ügyintéző 
Meghívott: --- 
 
Véleményező bizottságok: 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság        2017.09.13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A közeljövőben két önkormányzati szakemberlakás 
bérbeadására kerül sor. A bérlőkkel kötendó szerződés -minta jóváhagyásáról állásfoglalást 
kell kérni a szakbizottságtól. 

 
  4. Javaslat a 2016. évi Közművelődési Érdekeltségnövelő pályázat során beszerzett 

műszaki eszközök haszonkölcsönbe adására az MMK K. Nonprofit Kft. részére 
 
Előadó:  oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke 
  pénzügyi bizottság elnöke 
  ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
  gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Előkészítő:  Szabó Imre osztályvezető 
  Borka Ildikó pályázati koordinációs ügyintéző 
Meghívott:  Kováts Rózsa ügyvezető igazgató, MMK Közhasznú Nonprofit Kft.  

(2400 Dunaújváros, Apáczai Cs. János u. 11., 
kovats.rozsa@gmail.com) 

 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság        2017.09.12. 
pénzügyi bizottság          2017.09.12 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2017.09.13. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság   2017.09.13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A 2016. évi közművelődési érdekeltségnövelő pályázati 
támogatásból beszerzett műszaki (hangtechnikai) eszközöket a korábbi gyakorlat szerint az 
önkormányzat haszonkölcsönbe kívánja adni a közművelődési feladatokat ellátó MMK K. 
N.Kft. részére. 
 

5. Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel kötendő, a rekultivált, nem 
veszélyes hulladéklerakó kaszálásának 2. üteméről szóló szolgáltatási szerződés 
véleményezésére 
 
Előadó:  a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Szabó Imre osztályvezető 
  Petrovickijné Dr. Angerer Ildikó környezetvédelmi vezető ügyintéző 
Meghívott:    Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt., 2400 Dunaújváros, 

Kenyérgyári út 1. 
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Véleményező bizottságok: 
Városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság   2017.09.13. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2017.09.13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A környezetvédelmi hatóság a 68204/07. számú 
rekultivációs engedélyről szóló határozatában kötelezte a tulajdonos Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzatát a rekultivált nem veszélyes hulladéklerakó utógondozására, 
melynek része a terület évi legalább kétszeri kaszálása és gyommentesítése. A munka 2. 
ütemét is el kell végezni. A DVG Zrt.-vel kötendő szolgáltatási szerződés tervezetet, az 
aláírás előtt az illetékes bizottságokkal véleményeztetni kell. Az elvégzendő munka költsége 
407 218,- Ft + 27 % Áfa (109 949, Ft), mindösszesen 517 167,- Ft bruttó összeg 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2017. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) számú 
önkormányzati rendelete, 5. melléklet, 7. környezetvédelem és hulladékgazdálkodás cím, 
dologi kiadások sorában rendelkezésre áll.  
 

6. Javaslat a 2017. évi víziközmű vagyonbérleti díj meghatározására és a vagyonbérleti 
díj terhére elvégzendő rekonstrukciós munkákkal összefüggő szerződések 
elfogadására 
 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

Előkészítő:             Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
           Szedresi Csaba ügyintéző  

Meghívott:              Nyalka László a DVCSH Kft. műszaki igazgató 
                                Mádai Balázs a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
                                Dr. Vántus Judit a Vagyonkezelési Osztály vezetője 
  
Véleményező bizottságok: 
városüzemeltetési, környezetvédelmi  és turisztikai bizottság   2017.09.13. 
pénzügyi bizottság     2017.09.12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság   2017.09.13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2017.09.13. 
  
A napirendi pont rövid tartalma: Jelen előterjesztés a 2017. évi víziközmű vagyonbérleti 
díj meghatározására és a vagyonbérleti díj terhére elvégzendő rekonstrukciós munkákkal 
összefüggő szerződések elfogadására tesz javaslatot. 
 

7. Javaslat  a víziközmű rendszerre vonatkozó 2017. évben benyújtandó Gördülő 
fejlesztési terv elfogadására és a benyújtáshoz szükséges meghatalmazás 
megadására 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

Előkészítő:  Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető  
   Szedresi Csaba ügyintéző 
Meghívott:  a DVCSH Kft. képviselője  
                         Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
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Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság    2017.09.12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság    2017.09.13. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság    2017.09.13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2017.09.13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Jelen előterjesztés a víziközmű szolgáltatásról szóló 
2011. évi CCIX. törvényben foglaltak alapján előírt, a vÍziközmű rendszerre vonatkozó 
Gördülő fejlesztési terv elfogadására és a benyújtáshoz szükséges meghatalmazás 
megadására tesz javaslatot. 
 

  8. 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 osztályvezető 
Beéry Réka ügyintéző 

Meghívott:  Ferencz Kornél DUNANETT Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató 
Bencsik István DUNANETT Nonprofit Kft. igazgató 

 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság           2017.09.12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2017.09.13. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság    2017.09.13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2017.09.13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A DUNANETT Nonprofit Kft., mint közszolgáltató végzi a 
lomtalanítást Dunaújváros közigazgatási területén. Az őszi társasházi lomtalanításhoz 
többletforrás biztosítását kéri a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatától. 
 

  9. Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó 
szolgáltatási keretszerződés - 2017. április-december hónap - 3. sz. módosítása 
 
Előadó:   a pénzügyi bizottság elnöke 

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

Előkészítő:   Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető 
Telekesné Szerényi Orsolya pénzügyi gazdálkodási ügyintéző 

Meghívott:   Mádai Balázs elnök-vezérigazgató DVG Zrt 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság           2017.09.12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2017.09.13. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság    2017.09.13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2017.09.13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:Dunaújváros MJV Önkormányzata a DVG Zrt. útján látja 
el közfeladatait évente kötendő szolgáltatási keretszerződés útján. A szerződésben 
meghatározott út és járdaburkolatok felületi javítása, karbantartása (XIV.), közkifolyók 
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üzemeltetése (XVII.), az egyéb köztisztasági feladatok, illegális hulladék elszállítása (VIII.), 
Közúti tartozékok karbantartása (XV.) feladatokra jóváhagyott előirányzat mértéke 
előreláthatólag nem elegendő a feladatok zökkenőmentes ellátására, mely a szerződés 3. 
számú módosítását indokolja. 
 

10. Javaslat Városüzemeltetés során azonnali intézkedést igénylő feladatok pótlólagos 
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 Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető 
Telekesné Szerényi Orsolya pénzügyi gazdálkodási ügyintéző 

Meghívott:   Mádai Balázs elnök-vezérigazgató DVG Zrt 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság                  2017.09.12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság               2017.09.13. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság            2017.09.13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                 2017.09.13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Modern Városok Program keretén belül zajlik a Radari 
Sporttelep fejlesztése (Dunaújváros, Sport út Hrsz. 365/9) ahova a földgáz bekötésre került. 
Az E-ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt-vel csatlakozási szerződést írtunk alá 2017.06.21-
én. A csatlakozási díj megfizetése megtörtént, a fedezet utólagos átcsoportosításra, 
valamint a gyepmesteri telep villanyszámláira a tervezett előirányzat 150.000,- forinttal 
történő emelésére tesz javaslatot jelen előterjesztés.  
 

11. Javaslat Dunaújváros Venyimi út, Aranyvölgyi út, Dózsa György út és Vasmű út 
felújítására kötött vállalkozási keretszerződés módosítására 
 
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           2017.09.12. 
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság    2017.09.13. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2017.09.13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2017.09.13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a Dunaújváros Venyimi út, Aranyvölgyi 
út, Dózsa György út és Vasmű út felújítására kötött vállalkozási keretszerződés 
módosítására tesz javaslatot. A módosítás csak a befejezési határidőt érinti a többi feltétel 
változatlanul hagyása mellett. 
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12. Javaslat a dunaújvárosi mentőállomás sorompós kapujának kialakítására 
 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke. 

  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető  
   Szedresi Csaba ügyintéző 
Meghívott:  - 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság    2017.09.12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság    2017.09.13. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság    2017.09.13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2017.09.13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Jelen előterjesztés a dunaújvárosi mentőállomás 
sorompós kapujának kialakítására  tesz javaslatot. 
 

   13. Javaslat az MVM Partner Zrt.-vel kötendő keret-megállapodásról 
 

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

Előkészítő:  Markóth Béla igazgató/osztályvezető 
  Farkas Róbert ügyintéző 
Meghívott:  - 
 
Véleményező bizottságok: 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság    2017.09.13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2017.09.13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:Jelen előterjesztés az MVM Partner Zrt.-vel kötendő 
keret-megállapodás megkötésére tesz javaslatot. 
 

14. Javaslat a Dunaújvárosban telepítendő 2 db elektromos töltőoszlop telepítéséről 
 

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

Előkészítő:  Markóth Béla igazgató/osztályvezető 
  Farkas Róbert ügyintéző 
Meghívott:  - 
 
Véleményező bizottságok: 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság    2017.09.13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2017.09.13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:Jelen előterjesztés az e-Mobi Nonprofit Kft. által 
felajánlott 2 db elektromos töltőállomás telepítésére tesz javaslatot. 
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15. Javaslat Dunaújváros területén parkoló építési és járda javítási 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           2017.09.12. 
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság    2017.09.13. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2017.09.13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2017.09.13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a Dunaújváros területén parkoló építési 
és járda javítási munkálataira tesz javaslatot a DVG Zrt. által megküldött árajánlatok 
alapján. 
 

16. Javaslat a Dunaújvárosi partvédmű víztelenítő kútjaiból kitermelt víz szabadstrandba 
történő bevezetése kivitelezési szerződésének változtatására 
 
Előadó:   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:   Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 

Kindle-Vincze Márta pályázati koordinációs ügyintéző 
Meghívott:   Mádai Balázs a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
 
Véleményező bizottságok: 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság        2017.09.13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújvárosi partvédmű víztelenítő kútjaiból kitermelt 
víz a szabadstrand vízpótlásának kivitelezésének határidő hosszabbítását és többlet 
költség biztosítását DMJV Közgyűlése 557/2017 (IX:05.) határozatával támogatta. A 
Közgyűlési határozatnak megfelelően szükséges a szerződést változtatni.  
 

17. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal „A” épületének és 
az Intercisa Múzeum galambmentesítésére vonatkozó ajánlatok bekérésére 

 
Előadó:   Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály osztályvezető 
Előkészítő:   Tóth Andrea ügyintéző 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság           2017.09.12. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság    2017.09.13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2017.09.13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A DMJV Polgármesteri Hivatal „A” épületének és az 
Intercisa Múzeum galambkármentesítésére vonatkozó ajánlatadók körének véleményezése.  
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18. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi 

fordulójához való csatlakozásra 
 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
   a pénzügyi bizottság elnöke 
   a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Dr. László Borbála humán szolgáltatási osztályvezető 
  Prajdáné Kustán Erzsébet ügyintéző 
Meghívott:  - 
 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság      2017.09.12. 
pénzügyi bizottság          2017.09.12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2017 09.13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2017.09.13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulóját meghirdette az Emberi Erőforrások Minisztériuma. 
Önkormányzatunk eddig minden évben csatlakozott az ösztöndíjpályázathoz. Az 
előterjesztés a 2018. évi csatlakozásról szóló döntést célozza.  
 

19. Javaslat a Zalagast Kft-vel kötött – közétkeztetési feladatok ellátására vonatkozó – 
vállalkozói szerződés módosítására 
 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
                                    szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
 gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                                    ügyrendi igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke  
Előkészítő: Dr. László Borbála, Humán Szolgáltatási Osztály vezetője       
 Péter Kata ügyintéző 
Meghívott: Hegedűs Anikó, Kérfalusi Attila – Zalagast Kft. ügyvezetői                              
 Gyenes Józsefné - óvodavezető  
 Bölcskei Anna – ESZI intézményvezető 
 Farkasné Vörös Magdolna – GESZ igazgató 
 Szilágyiné Németh Sarolta – megbízott tankerületi igazgató 
 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság    2017.09.12. 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke                                 2017.09.12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2017.09.13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                                      2017.09.13. 
az Önkormányzat Bírálóbizottsága       2017.09. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Önkormányzata a Zalagast Kft-vel kötött 
szerződés alapján látja el a köznevelési intézményekben, valamint a szociális 
intézményekben a közétkeztetési feladatokat. A 2017.01.01-től az érvényben lévő 
134/2016.(VI.10.) Kormányrendelet szerint az iskolák fenntartói és üzemeltetői feladatát 
átvette a Dunaújvárosi Tankerületi Központ.  
Ezért szükségessé vált a Zalagast Kft. és a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata, a Dunaújvárosi Óvoda, az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi 
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Szent Erzsébet Idősek Otthonai között 2013.03.12-én létrejött szolgáltatási szerződés 
módosítása a Dunaújvárosi Tankerületi Központ bevonásával. 

20. Javaslat a Magyar Mentőszolgálat Alapítvánnyal hajléktalan ellátás működtetésére  
kötendő ellátási szerződés jóváhagyására, az Útkeresés Segítő Szolgálat alapító 
okiratának módosítására  
 
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 osztályvezető 
 Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző 
Meghívott:                 Pribil Sándor, a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány 
                                   kuratóriumának elnöke 
 Kissné Fekete Éva, az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője 
 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság   2017.09.12. 
pénzügyi bizottság     2017.09.12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2017.09.13. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság   2017.09.13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Közgyűlése 439/2017. (VI.15.) határozatával 
döntött arról, hogy az Útkeresés Segítő Szolgálat által működtetett hajléktalan ellátást 
nyújtó szakmai egységeket 2018. január 1. napjától a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány 
részére fenntartóváltással átadja. Az Alapítvány a működtetésért havi nettó 2.000.000 Ft 
szolgáltatási díjat kér. Az előterjesztés a fenntartóváltáshoz szükséges ellátási szerződés-
tervezetet tartalmazza. Az Útkeresés Segítő Szolgálat alapító okiratából az átadott 
szolgáltatásokat töröltetni kell.  
 

21. Javaslat a Magyar Mentőszolgálat Alapítvánnyal kötendő haszonkölcsön szerződés 
jóváhagyására  
 
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 osztályvezető 
 Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző 
Meghívott: Pribil Sándor, a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány kuratóriumának 

elnöke 
 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság   2017.09.12. 
pénzügyi bizottság     2017.09.12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2017.09.13. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság   2017.09.13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Közgyűlése 439/2017. (VI.15.) határozatával 
döntött arról, hogy az Útkeresés Segítő Szolgálat által működtetett hajléktalan ellátást 
nyújtó szakmai egységeket 2018. január 1. napjától a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány 
veszi át fenntartóváltással, ellátási szerződés megkötése mellett. Az előterjesztés az 
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önkormányzat tulajdonában lévő Dunaújváros, Kandó K. tér 4. szám alatti Hajléktalan Ellátó 
Centrumra vonatkozó haszonkölcsön szerződés- tervezetet tartalmazza. 
 

22. Javaslat a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dunaújvárosi Tagintézménye  
telephelyére vonatkozó bérleti szerződés jóváhagyására 
 
Előadó:   dr. László Borbála Humán Szolgáltatási Osztály vezetője 
Előkészítő:    dr. László Borbála Humán Szolgáltatási Osztály vezetője 
   Péter Kata intézményigazgatási ügyintéző 
Meghívott:              Kissné Korsós Ágnes – a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat  
     Dunaújvárosi Tagintézményének vezetője 
   Mádai Balázs – a Vasmű út 41. Kft. ügyvezetője 
 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2017.09.13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Közgyűlés 562/2017. (IX.5.) határozatában foglaltak 
szerint DMJV Önkormányzata a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dunaújvárosi 
Tagintézménye részére 2017. szeptember 1-jétől 2017. december 31-ig határozott időre 
bérbe veszi a Vasmű út 41. szám alatt lévő irodahelyiségeket. A határozott időtartam alatt a 
végleges elhelyezést biztosító – Dunaújváros, Bóna I. u. 7. szám alatti – ingatlannak a 
szükséges átalakítására kerül sor. 
 

23. Javaslat a 11. számú gyermekorvosi körzet ellátására a Helix Egészségügyi Betéti 
Társasággal kötött megbízási szerződés módosítására 

 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
                        az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Dr. László Borbála osztályvezető 
  Dr. Schleicher Judit jogi és egészségügyi ügyintéző 
Meghívott:  Dr. Tükör Gyula házi gyermekorvos 
 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság    2017.09.12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2017.09.13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
székhelye megváltozott, ezért a Helix Egészségügyi Betéti Társasággal a 11. számú 
gyermek háziorvosi körzetre kötött megbízási szerződést módosítani kell. Az előterjesztés a 
szerződés módosítására irányul. 
 

24. Javaslat a 29. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására az Áfium-KB 
Egészségmegőrző és Betegellátó Betéti Társasággal kötött feladatellátási szerződés 
módosítására 

 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
                        az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Dr. László Borbála osztályvezető 
  Dr. Schleicher Judit jogi és egészségügyi ügyintéző 
Meghívott:  Dr. Kemény Ildikó háziorvos 
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Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság    2017.09.12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2017 09.13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dr. Kemény Ildikó az Áfium-KB Bt. képviselője 
bejelentette, hogy a társaság adataiban változás történt. Az előterjesztés a meglévő feladat-
ellátási szerződés módosítására irányul. 
 

25. Javaslat az Újpart Egyesület határidő-módosítási kérelmének megtárgyalására és 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 osztályvezető 
Bokor Zsuzsanna, kulturális ügyintéző 

Meghívott:   Fehérvári Tamás, az Újpart Egyesület elnöke 
 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság               2017.09.12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság                2017.09.13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                 2017.09.13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: 2016. év decemberében kapta meg a tárgyévi 
támogatását (300 E Ft) a városi és városkörnyéki képző- és iparművészeket tömörítő Újpart 
Egyesület. A támogatási szerződés az összeg felhasználásának határidejeként június 1-jét 
jelölte meg, az egyesület elnöke kérte a határidő szeptember 30-ára módosítását. 
 

26. Javaslat a Meran Fülöp Vadászati és Muzeológiai Alapítvány kiadvány-támogatási 
kérelme 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 osztályvezető 
Bokor Zsuzsanna kulturális ügyintéző 

Meghívott:   Szabó Imre, a kuratórium elnöke 
 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság       2017.09.12. 
pénzügyi bizottság          2017.09.12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2017.09.13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2017.09.13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A csákberényi székhelyű alapítvány a fejér megyei 
halászat és horgászat történetéről szeretne egy könyvet megjelentetni. Az összköltség 
2.200 E Ft, Dunaújváros MJV Önkormányzatától 300 E Ft támogatást kérnek. Támogató 
döntés esetén a fedezetet a költségvetési rendelet 5.c melléklet „Kulturális és egyéb civil 
szervezetek pályázható kerete” előirányzata nyújthat. 
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27. Javaslat kártérítési igény elbírálására 
 
Előadó:   jogi és közgyűlési osztályvezető 
Előkészítő:   dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető 

dr. Horváth Petra ügyintéző 
Meghívott:   Gyenes Miklós károsult 
 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2017.09.13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: 2017. június 28-án a Dunaújváros, Kossuth Lajos utca 
29. szám előtt parkolt gépjárműre egy platánfáról letörött faágak estek rá az esti vihar 
során, melynek következtében az autó több helyen megsérült. A károsult vagyoni kártérítési 
igénnyel lépett fel DMJV Önkormányzatával szemben.  

 
28. Javaslat kártérítési igény elbírálására 

 
Előadó:   jogi és közgyűlési osztályvezető 
Előkészítő:   dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető 

dr. Horváth Petra ügyintéző 
Meghívott:   Kajári Tibor károsult 
 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2017.09.13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: 2017. június 28-án a Dunaújváros, Hengerész utca 11. 
szám előtt parkolt gépjárműre ráesett egy akácfa az esti vihar során, melynek 
következtében az autó több helyen megsérült. A károsult vagyoni kártérítési igénnyel lépett 
fel DMJV Önkormányzatával szemben.  
 

29. Javaslat kártérítési igény elbírálására 
 

Előadó:   jogi és közgyűlési osztályvezető 
Előkészítő:   dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető 

dr. Horváth Petra ügyintéző 
Meghívott:   Keserű Gyula János károsult 
 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2017.09.13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: 2017. június 05-én a Dunaújváros, Erkel kert 23. szám 
előtt parkolt gépjárműre ráesett egy platánfáról letörött faág, melynek következtében az 
autó több helyen megsérült. A károsult vagyoni kártérítési igénnyel lépett fel DMJV 
Önkormányzatával szemben.  

 
30. Javaslat kártérítési igény elbírálására 

 
Előadó:   jogi és közgyűlési osztályvezető 
Előkészítő:   dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető 

dr. Horváth Petra ügyintéző 
Meghívott:   Kiss Sándor károsult 
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Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2017.09.13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: 2017. május 17-én a Dunaújváros, Dózsa György úton, 
az Erdei tornapálya és az OMW benzinkút közötti útszakaszon gépjárműjével a károsult 
kátyúba hajtott. Az autó több helyen megsérült. A károsult vagyoni kártérítési igénnyel lépett 
fel DMJV Önkormányzatával szemben.  
 

31. Javaslat kártérítési igény elbírálására 
 
Előadó:   jogi és közgyűlési osztályvezető 
Előkészítő:   dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető 

dr. Horváth Petra ügyintéző 
Meghívott:   Konta János károsult 
 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2017.09.13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: 2017. június 13-án a Dunaújváros, Százszorszép úton 
gépjárműjével a károsult kátyúba hajtott. A gépjármű jobb hátsó kereke megsérült. A 
károsult vagyoni kártérítési igénnyel lépett fel DMJV Önkormányzatával szemben.  
 

32. Javaslat kártérítési igény elbírálására 
 
Előadó:   jogi és közgyűlési osztályvezető 
Előkészítő:   dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető 

dr. Horváth Petra ügyintéző 
Meghívott:   Varga Tamás károsult 
 
Véleményező bizottságok:  
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2017.09.13.  
 
A napirendi pont rövid tartalma: 2017. május 30. napján a Dunaújváros, Innopark épülete 
előtt a károsult gépjárműjével egy kb. 20 cm magasságú tűzcsap csonkra ráhajtott. Az autó 
több helyen megsérült. A károsult vagyoni kártérítési igénnyel lépett fel DMJV 
Önkormányzatával szemben.  

 
 

Dunaújváros, 2017. szeptember 08. 
               Tóth Kálmán s.k. 
                                                                                             a bizottság elnöke 
 
 
 
 


