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M E G H Í V Ó 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottsága 
2017. december 6-án (szerda) 12,00 órai kezdettel 

nyílt ülést tart, melyre meghívom 
 

Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 1. „A” épület, földszint Díszterem 
 
Javasolt napirendek: 
 

1. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat 
fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményekről szóló 22/2010. (VI. 25.) 
önkormányzati rendelete módosítására 
 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnök 
Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető  
 Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző 
Meghívott: Bölcskei Anna, az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent 

Erzsébet Idősek Otthonai intézményvezetője 
 Kissné Fekete Éva, az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője 
 Varga Anna Éva, a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros igazgatója 
 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság     2017.12.05. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2017.12.06. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A rendelet módosítását a hajléktalan ellátásban bekövetkező 
változások, az idősek átmeneti otthona szociális szolgáltatás megszűnése, az Állami 
Számvevőszék ellenőrzése során tett észrevételek, továbbá az ágazati jogszabályok 
rendelkezéseivel való összhang (bölcsődék nyitvatartási idejének meghatározása a rendeletben is, 
idősotthoni ellátás esetén a rokontartás bíróság általi megállapításának kérése) indokolják. 
 

2. Javaslat Dunaújváros MJV Lengyel, Ruszin és Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2017. 
december 16-ai nemzetiségi rendezvényének támogatására 
 
Előadó:  Bojér Éva személyügyi és működtetési osztályvezető  
Előkészítő:  Bojér Éva személyügyi és működtetési osztályvezető 
  Balló Bernadett nemzetiségi ügyek és protokoll ügyintéző 
Meghívott:  Ewa Modrzejewska DMJV Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata elnöke  
  Mudra József DMJV Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata elnöke  
  Hosszú János DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata elnöke 
 
 
  
Véleményező bizottságok: 



 2

Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága     2017.12.05. 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság      2017.12.06. 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság      2017.12.06. 
 
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 lengyel, a ruszin és a roma nemzetiségi 
önkormányzat idén a december 16-ai nemzetiségi rendezvényükre kívánják ezt az összeget 
fordítani. 
 

3. Javaslat a Dunaújváros MJV Önkormányzata közbeszerzési feladatainak ellátására kötött 
megbízási szerződés módosítására 
 
Előadó:  Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
Előkészítő:  Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
  Somfainé Petőfalvi Anita közbeszerzési ügyintéző 
  Rontó Mónika közbeszerzési ügyintéző 
Meghívott:  - 
 
Véleményező bizottságok: 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság             2017.12.06. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Az Ész-Ker Kft. szervezeti átalakulása miatt a szervezet "Ész-
Ker" Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság néven, Zrt. formában 
folytatja tevékenységét, mely okból a fent említett megbízási szerződés módosítására van 
szükség. 
 

4. Javaslat a TOP-6.6.2-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése projekt 
megvalósítására vonatkozó Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 1.sz. 
módosításának aláírására 
 
Előadó:   Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető 
Előkészítő:   Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető 

Sipos Réka ügyintéző 
Meghívott:   Mádai Balázs Vasmű u.41. Irodaház Kft. ügyvezető igazgató 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság            2017.12.05. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság        2017.12.06. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság         2017.12.06. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a TOP-6.6.2-15-DU1-2016-00001 azonosító 
számon regisztrált “Szociális alapszolgáltatások infrastrukúrájának fejlesztése” projekt 
megvalósítására vonatkozó Konzorciumi Eggyüttműködési Megállapodás 1. sz. módosításának 
aláírására irányul. 
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5. Javaslat a TOP-6.1.5-15 Gazdaságfejlesztés ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés 
Dunaújvárosban projekt megvalósítására vonatkozó Konzorciumi Együttműködési 
Megállapodás 1.sz. módosításának aláírására 
 
Előadó:   Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető 
Előkészítő:   Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető 

Sipos Réka ügyintéző 
Meghívott:   Mádai Balázs Vasmű u.41. Irodaház Kft. ügyvezető igazgató 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság           2017.12.05. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2017.12.06. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2017.12.06. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  Az előterjesztés a TOP-6.1.5-15-DU1-2016-00001 azonosító 
számon regisztrált “Gazdaságfejlesztés ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés 
Dunaújvárosban” projekt megvalósítására vonatkozó Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 
1. sz. módosításának aláírására irányul. 
 

6. Javaslat a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat működési költségei biztosítására vonatkozó 
(2018. január – december hónap) megállapodás megkötésére 
 
Előadó:   a pénzügyi bizottság elnöke 

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

Előkészítő:   Markóth Béla osztályvezető 
Somfai Tamás ügyintéző 

Meghívott:   Mádai Balázs DVG. Zrt. 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság             2017.12.05. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság         2017.12.06. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság      2017.12.06. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság         2017.12.06. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:Az előterjesztés a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat 
2018.01.01. - 2018.12.31. közötti időszak működési költségvetésére tesz javaslatot bruttó 
6.724.000,- Ft összegben. 
 

7. Javaslat 2018. január-március hónapokra a közterületi hulladékgyűjtő edények és kosarak 
ürítésére vonatkozó vállalkozási keretszerződés megkötésére 
 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:   Markóth Béla igazgató/osztályvezető 
                     Beéry Réka ügyintéző 
Meghívott:    Ferencz Kornél DUNANETT Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató 
                      Bencsik István  DUNANETT Nonprofit Kft. igazgató 
 
Véleményező bizottságok: 
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pénzügyi bizottság       2017.12.05. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2017.12.06. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság       2017.12.06. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2017.12.06. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: 2017. 12. 31.-én lejár a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és a DUNANETT Nonprofit Kft. között megkötött közterületi hulladékgyűjtő 
edények ürítésére vonatkozó vállalkozási szerződés. A tevékenység folyamatossága miatt új 
vállalkozási keretszerződés megkötése szükséges. 
 

8. Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó 
szolgáltatási keretszerződés /2018. január-március hónap/ megkötésére 
 
Előadó:   a pénzügyi bizottság elnöke 

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

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

Meghívott:   Mádai Balázs elnök-vezérigazgató DVG Zrt. 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság             2017.12.05. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság         2017.12.06. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság      2017.12.06. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság          2017.12.06. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Önkormányzata a DVG Zrt. útján látja el közfeladatait 
évente kötendő szolgáltatási keretszerződés alapján. A költségvetési rendelet elfogadásáig január- 
március hónapra kötődik keretszerződés az elvégzendő munkákra.  
 

   9. Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó 
szolgáltatási keretszerződés - 2017. április-december hónap - 4. 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           2017.12.05 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2017.12.06. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság    2017.12.06. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2017.12.06. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Önkormányzata a DVG Zrt. útján látja el 
közfeladatait évente kötendő szolgáltatási keretszerződés útján. A szerződésben meghatározott 
hó és síkosság mentesítés (III.), út és járdaburkolatok felületi javítása, karbantartása (XIV.), 
feladatokra jóváhagyott előirányzat mértéke előreláthatólag nem elegendő a feladatok 
zökkenőmentes ellátására, mely a szerződés 4. számú módosítását indokolja. 
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10. Javaslat Dunaújváros Apáczai Csere János út melletti sétány megvilágítás kiépítésének  

kivitelezésére 
 
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 
  Farkas Róbert ügyintéző 
Meghívott:  - 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság       2017.12.05. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2017.12.06. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság       2017.12.06. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2017.12.06. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  Jelen előterjesztés a Dunaújváros Apáczai Csere János út 
melletti sétány megvilágítás kiépítésének  kivitelezésére tesz javaslatot. meglévő kiviteli tervek 
szerint. 
 

11. Javaslat a Modern Város Program előkészítési feladatai során felmerült többletköltségek 
rendezésére 
 
Előadó:   a pénzügyi bizottság elnöke 

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

Előkészítő:   Markóth Béla osztályvezető  
Somfai Tamás ügyintéző  

Meghívott:   Mádai Balázs DVG. Zrt. 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság             2017.12.05. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság         2017.12.06. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság      2017.12.06. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság         2017.12.06. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Modern Város Program előkészítési feladatai során felmerült 
többletköltségek rendezésére vonatkozó pénzügyi fedezet nem teljesül, ezért jelen előterjesztés 
szerint szükséges az erre vonatkozó megállapodás módosítása.  
 

12. Javaslat új közterületi berendezések megrendelésére 
 
Előadó:   Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály osztályvezető 
Előkészítő:   Tóth Andrea ügyintéző 
Meghívott:   Mádai Balázs DVG Zrt. elnök-vezérigazgató 
 
Véleményező bizottságok: 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság           2017.12.06. 
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság,      2017.12.06. 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság          2017.12.06. 
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Pénzügyi Bizottság              2017.12.05. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Javaslat új közterületi berendezések beszerzésére és az 
árajánlat ismertetése. 
 

13. Javaslat a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet és a gazdasági szervezettel nem 
rendelkező önkormányzati intézmények gazdasági feladatainak ellátására vonatkozó 
munkamegosztási megállapodás módosításának jóváhagyására  
 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke 
  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Dr. László Borbála Humán Szolgáltatási osztályvezető 
  Prajdáné Kustán Erzsébet ügyintéző 
Meghívott:  Farkasné Vörös Magdolna a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet  
  igazgatója 
  Kissné Fekete Éva az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője 
  Kleinné Németh Judit az Egészségmegőrzési Központ intézményvezetője 
  Tóth Éva a József Attila Könyvtár igazgatója 
  Farkas Lajos az Intercisa Múzeum igazgatója 
  Őze Áron a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza igazgatója 
 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság      2017.12.05. 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság      2017.12.05. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2017.12.06. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Közgyűlés 110/2015. (III. 19.) határozata alapján az 
Útkeresés Segítő Szolgálat, az Egészségmegőrzési Központ, az Intercisa Múzeum, a Bartók 
Kamaraszínház és Művészetek Háza és a József Attila Könyvtár Dunaújváros intézmény 
gazdasági szervezeteinek feladatát 2015. április 1. napjától a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó 
Szervezet látja el. A feladatellátásra munkamegosztási megállapodást kötött a GESZ és az érintett 
intézmény. A GESZ igazgatója a megállapodások módosítására tett javaslatot, melyet az irányító 
szervnek kell jóváhagynia. 
 

14. Javaslat a HELIX Egészségügyi Betéti Társasággal kötött megbízási szerződés 
módosítására és a 11. sz. gyermek háziorvosi körzet ápolói feladatainak ellátására Sándor-
Varga Erikával megbízási szerződés megkötésére 

 
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 osztályvezető 
  Dr. Schleicher Judit jogi és egészségügyi ügyintéző 
Meghívott:  Dr. Tükör Gyula orvos 
  Sándor-Varga Erika ápoló 
  
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság       2017.12.05. 
pénzügyi bizottság       2017.12.05. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2017.12.06. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2017.12.06. 
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A napirendi pont rövid tartalma: A dunaújvárosi 14. sz. házi gyermekorvosi körzetet a HELIX 
Egészségügyi Bt. látja el feladatellátási szerződés alapján. A körzetben a korábbi ápolónő 
nyugdíjba vonult, az új ápoló Sándor-Varga Erika, aki a helyettesítéssel ellátott 11. számú 
gyermek háziorvosi körzetben is ellátja az ápolói feladatokat a HELIX Bt. alkalmazottjaként. Emiatt 
a Helix Egészségügyi Bt-nek módosítania kell az ápolóval kötött munkaszerződést, 
Önkormányzatunknak megbízási szerződést kell kötnie a 11. sz. házi gyermekorvosi körzet ápolói 
feladatainak ellátására Sándor-Varga Erikával és módosítani a HELIX Bt-vel kötött megbízási 
szerződést. 
 

15. Javaslat a gyermekek átmeneti otthona kötelező önkormányzati feladat ellátására 
megkötött feladatellátási szolgáltatási szerződés módosítására 
 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Dr. László Borbála Humán Szolgáltatási osztályvezető 
  Prajdáné Kustán Erzsébet ügyintéző 
Meghívott:  Báló Ottília a Fészek Gyermekvédő Egyesület igazgatója 
 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság      2017.12.05. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2017.12.06. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Önkormányzatunk a kötelező gyermekek átmeneti otthona 
feladatát a Fészek Gyermekvédő Egyesülettel megkötött feladatellátási szolgáltatási szerződés 
alapján biztosítja 2015. január 1-től. Az Állami Számvevőszék lefolytatta „A gyermekvédelem 
intézményrendszerének ellenőrzése – A személyes gondoskodást nyújtó központi és 
önkormányzati fenntartók feladatellátásának ellenőrzése” elnevezésű vizsgálatot, mely során 
megállapította, hogy a Fészek Gyermekvédő Egyesülettel kötött ellátási szerződés nem 
tartalmazza a személyi térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait, ezért 
a feladatellátási szerződést módosítani szükséges. 
 

16. Javaslat a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány XXII. Csángó Bál támogatására 
irányuló kérelmének elbírálására 

Előadó:               oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke                                               
                                   gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke                                              
                                   pénzügyi bizottság elnöke                                 
      ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: dr. László Borbála – a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Meghívott: Tárnok Mária – elnök 
 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság     2017.12.05. 
pénzügyi bizottság                                                                                     2017.12.05. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság                                                    2017.12.05.  
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                              2017.12.05. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány a XXII. Csángó 
Bál támogatására irányuló kérelmet nyújtott be Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
felé. Az igényelt támogatási összeg 400.000,- forint. 
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17. Javaslat a Vasmű út 41. Irodaház Kft-vel – a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 
Dunaújvárosi Tagintézménye elhelyezésére – kötött helyiségbérleti szerződés és az  
562/2017. (IX. 05.) számú határozat módosítására 
 
Előadó: 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 humán szolgáltatási osztályvezető 
 Péter Kata ügyintéző  
Meghívott: Mádai Balázs - ügyvezető 
 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság     2017.12.05. 
pénzügyi bizottság                                                                                     2017.12.05. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság                                                    2017.12.05.  
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                              2017.12.05. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Közgyűlés a 354/2017. (V. 18.) határozattal a Fejér Megyei 
Pedagógiai Szakszolgálat Dunaújvárosi Tagintézménye részére 2017. szeptember 1. napjától 
ingyenes vagyonkezelésbe adta a Bóna I. u. 7. szám alatti ingatlant. A Pedagógiai Szakszolgálat a 
Bóna I. u. 7. szám alatti ingatlant – annak átalakítása hiánya miatt – nem tudta határidőre birtokba 
venni, ezért a határozat és a szerződés további módosítása vált szükségessé. 
 

18. Javaslat a „Modellprogram a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások funkcionális 
összekapcsolására Dunaújvárosban” projekt által elért eredmények 2018. évi fenntartására 
vonatkozó megállapodás véleményezésére 
 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Dr. László Borbála Humán Szolgáltatási osztályvezető 
  Prajdáné Kustán Erzsébet ügyintéző 
Meghívott:  Kissné Fekete Éva az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője 
 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság       2017.12.05. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2017.12.06. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Modellprogram a szociális és gyermekjóléti 
alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására Dunaújvárosban projekt megvalósítása 2014. 
augusztus 31. napjával befejeződött. A Közgyűlés a 16/2015. (I. 22.) számú határozat 2. pontjában 
a projekt 2018. évi fenntartására az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetőjét kérte fel, 
egyben felhatalmazta a polgármestert, hogy a feladat ellátására vonatkozó megállapodás aláírását 
megelőzően kérje ki az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményét. 
 

19. Javaslat az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai 
szakmai programjának, szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyására   
 
Előadó:  dr. László Borbála osztályvezető  
Előkészítő:    dr. László Borbála osztályvezető 
   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     2017.12.05. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2017.12.06. 
  
A napirendi pont rövid tartalma: A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 119. § (5) 
bekezdése értelmében a foglalkoztatottaknak az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú 
miniszteri rendeletek módosításáról szóló 1/2017. (II.14.) EMMI rendelettel megállapított, 2018. 
január 1-jétől hatályos 2. melléklet szerinti új munkakörökbe történő besorolást 2017. december 1-
ig kell előkészíteni. A változásokat az intézmény SZMSZ-én át kell vezetni. A Közgyűlési SZMSZ 
értelmében az intézmény szakmai programjának, SZMSZ-ének, házirendjének jóváhagyása 
polgármesteri hatáskör.  
 

20. Javaslat a KNYKK Zrt. által javasolt 2018. évre vonatkozó tarifamódosítás jóváhagyására, 
valamint a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2017. évi várható 
eredményének megismerésére 
 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető  
 Engyel László ügyintéző 
Meghívott: Németh Tamás vezérigazgató, KNYKK Zrt. 
  
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság      2017.12.06. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2017.12.06. 
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság      2017.12.06. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A KNYKK Zrt. megküldte Dunaújváros MJV Önkormányzata 
részére a „Tájékoztató Dunaújváros Megyei Jogú Város helyi autóbusz-közlekedésének 2017. évi 
várható eredményéről. Javaslat a tarifák módosítására 2018. január 1-jei bevezetéssel” című 
előterjesztését megismerés és jóváhagyás céljából. 
 

21. Javaslat a Dunanett Nkft. - folyószámla-hitelkeret meghosszabbítása céljából – 
kezességvállalás megadására 
 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke   
Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
                                    Engyel László ügyintéző 
Meghívott:                 Ferencz Kornél ügyvezető, Dunanett Nkft. 
 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság                                                  2017.12.06. 
pénzügyi bizottság   2017.12.05.  
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2017.12.06.  
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunanett Nkft. azzal a kéréssel kereste meg Dunaújváros 
MJV Önkormányzatát, miszerint a folyószámla-hitelkeret biztosításához, kéri Dunaújváros MJV 
Önkormányzata kezességvállalását. 
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22. Javaslat a Dunanett Vagyonkezelő Kft. alapító okiratának módosítására 

 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető  
 Serfőző Anikó gazdálkodási ügyintéző 
Meghívott:- 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2017.12.06. 
 
 A napirendi pont rövid tartalma: Dr. Móricz Zoltán ügyvéd úr a Társaság megbízásából 
megküldte a Kft. alapító okiratát, illetve annak módosítását, tekintettel arra, hogy Ferencz Kornél 
ügyvezető lakcíme megváltozott. A létesítő okirat módosításának jóváhagyása közgyűlési 
hatáskör. 
 

23. Javaslat a Dunanett Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására 
 

Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető  
 Serfőző Anikó gazdálkodási ügyintéző 
Meghívott:                 - 
 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2017.12.06. 
 
 A napirendi pont rövid tartalma: Dr. Móricz Zoltán ügyvéd úr a Társaság megbízásából 
megküldte a Kft. alapító okiratát, illetve annak módosítását, tekintettel arra, hogy Ferencz Kornél 
ügyvezető lakcíme megváltozott. A létesítő okirat módosításának jóváhagyása közgyűlési 
hatáskör. 
 

24. Javaslat a Dunaújvárosi sportszervezetekkel kötött kölcsönszerződés és támogatási 
szerződés módosítására 

Előadó: gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 pénzügyi bizottság elnöke 
 oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke 
 ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Kemenczei Anett ügyintéző 
Meghívott: Vígh György DPASE elnök 
 Mátyás Gábor Dunaferr SE elnök                                       
 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2017.12.06. 
pénzügyi bizottság          2017.12.05. 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság      2017.12.05. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                                                     2017.12.06. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesülettel, 
valamint a Dunaferr Sportegyesülettel kötött kölcsönszerződés és támogatási szerződés 
visszafizetési határidejének módosítása. 
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25. Javaslat a Dunamenti Regionális Népfőiskola által a Dunaújváros, Jókai u. 19. szám alatti 
ingatlanon végzett felújítások értékének bérleti díjként történő elfogadására 
 
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:   Dr. Kántor Károlyné elnök, Dunamenti Regionális Népfőiskola 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság             2017.12.05 
gazdasági és területfejlesztési bizottság          2017.12.06. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság           2017.12.06. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Javaslat a Dunamenti Regionális Népfőiskola által a 
Dunaújváros, Jókai u. 19. szám alatti ingatlanon végzett felújítások értékének bérleti díjként 
történő elfogadására 
 

26. Javaslat a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 2018. évi munkatervének 
elfogadására 

 
Előadó:   a pénzügyi bizottság elnöke 

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 
Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző 

Meghívott:   Kiss András ügyvezető, Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nkft. 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság          2017.12.05. 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság      2017.12.05. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2017.12.06. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                                                     2017.12.06. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. megküldte a 
2018. évi működésére vonatkozó munkatervét, elfogadásra. 
 

27. Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. és az Önkormányzat között fennálló egyes 
megbízási, vállalkozási, üzemeltetési és őrzési szerződések meghosszabbítására 
 
Előadó:   a pénzügyi bizottság elnöke 

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

Előkészítő:   Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző 

Meghívott:   Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt.  
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság          2017.12.05. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                                                     2017.12.06. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2017.12.06. 
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A napirendi pont rövid tartalma: Az Önkormányzat és DVG Zrt. között fennálló szerződések 
meghosszabbítása, illetve új szerződések megkötése. 
 

28. Javaslat a Hivatal „C” épületének tetőszigetelés cseréjére a DVG Zrt. közreműködésével 
 
Előadó:   a pénzügyi bizottság elnöke 

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

Előkészítő:   Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző 

Meghívott:   Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt.  
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság          2017.12.05. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                                                     2017.12.06. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2017.12.06. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Javaslat a Hivatal „C” épületének tetőszigetelés cseréjére. A 
DVG Zrt. árajánlata a munkára bruttó 15.079.513,-Ft. 
 

29. Javaslat a DVG Zrt. által előkészített, a dunaújvárosi 4. sz. posta felújítására és 
üzemeltetésére vonatkozó szerződések véleményezésére  
 
Előadó:   Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Előkészítő:   Dr. Vántus Judit osztályvezető 

Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző 
Meghívott:  Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt. 
 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2017.12.06. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Közgyűlésének 743/2017.(XI.16.) határozata alapján 
DVG Zrt. megküldte a dunaújvárosi 4. sz. posta üzemeltetésére vonatkozó szerződéstervezet, 
melyet a Tisztelt Bizottság elé terjesztünk véleményezés céljából. 
 

30. Javaslat az Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt.-vel kötendő megállapodás ingatlanrészek 
sportcélú hasznosításáról tervezet elfogadására 

Előadó: ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Kemenczei Anett ügyintéző 
Meghívott: Dobos Barna ügyvezető                                       
 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                                                        2017.12.06. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 504/2017. (VI.27.) 
határozata  bruttó 21.216.697,- Ft-ot elkülönít az Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt. számára 
szabadkorcsolya, szabadidő sportolás, egyéb szabadidős tevékenység biztosításához. A 
határozat alapján az Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt. elkészítette a megállapodás tervezetet, 
melyről kéri az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményét. 
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31. Javaslat a Dunaferr SE tulajdonosi hozzájárulási kérelmének elbírálására 
 

Előadó:  vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 
  Serfőző Anikó ügyintéző 
Meghívott:  Mátyás Gábor Dunaferr SE ügyvezető elnök 
  (2400 Dunaújváros, Eszperantó út 4.) 
 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2017.12.06. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2017.12.06. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Mátyás Gábor a Dunaferr SE ügyvezető elnöke, azzal a 
kéréssel fordul az önkormányzathoz, hogy a Magyar Úszó Szövetség a Dunaferr SE úszó 
szakosztályát 3.800.000.- Ft támogatásban részesíti, melyet a szakosztály az általa használt Fabó 
Éva Sportuszodában létesítmény-használatot szolgáló eszköz- vagy sporteszköz beszerzést kíván 
megvalósítani és ehhez kéri az önkormányzat tulajdonosi hozzájárulási nyilatkozatát. 
 

32. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. évi munkatervének elfogadására 
 
Előadó: a polgármester 
Előkészítő: Dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető 
Meghívott: - 
 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2017.12.06. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a közgyűlés 2018. évi munkatervének 
elfogadására tesz javaslatot. 

 
33. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Ügyrendi, Igazgatási és Jogi 

Bizottsága új nem képviselő bizottsági tagjának megválasztására 

Előadó: a polgármester 
Előkészítő:     Dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető 
Meghívott: - 
 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2017.12.06. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztésben Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Polgármestere az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság új nem képviselő bizottsági tagjának 
megválasztására tesz javaslatot. 
 
 
Dunaújváros, 2017. december 01. 
 
 
                     Tóth Kálmán s.k. 
                                                                                                   a bizottság elnöke 


