
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 
2018. május 8-án (kedd) 14,00 órai kezdettel 

nyílt ülést tart, melyre meghívom 
 

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

1. Javaslat a TOP-6.5.1-16 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című 
felhíváson való indulásról és a konzorciumi megállapodás aláírásáról  
 
Előadó:   a Gazdasági és területfejlesztési bizottság elnök 

a Pénzügyi bizottság elnöke 
a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság elnöke 
az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő:   Szabó Imre – osztályvezető 
Vincze Márta pályázati koordinációs ügyintéző 

Meghívott:   Mádai Balázs a Vasmű út 41. Irodaház Kft. ügyvezető - igazgatója 
 
Véleményező bizottságok: 
a Gazdasági és területfejlesztési bizottság       2018.05.09. 
a Pénzügyi bizottság          2018.05.08. 
a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság    2018.05.09. 
az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2018.05.09. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: a TOP-6.5.1-16 „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése” című pályázati felhíváson való részvétellel a Dózsa Mozicentrum 
épületének energetikai korszerűsítését tervezzük megvalósítani. A projekt 
megvalósítását javasoljuk a Vasmű u. 41. Irodaház Kft-vel konzorciumban megvalósítani. 
 

2. Javaslat a TOP-6.6.1-16 „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című 
projekt megvalósításához szükséges üzleti terv elkészítéséhez forrás biztosítására 
 
Előadó:   a pénzügyi bizottság elnöke 

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

Előkészítő:   Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
Vincze Márta ügyintéző 

Meghívott:   Mádai Balázs Vasmű u. 41. Irodaház Kft. 
 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2018.05.08. 
pénzügyi bizottság           2018.05.08. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2018.05.09. 
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A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a TOP-6.6.1-16 „Egészségügyi 
alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című projekt megvalósításához szükséges üzleti 
terv elkészítéséhez forrás biztosítására tesz javaslatot. 
 

3. Javaslat a TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése című pályázat 
együttműködési konzorciumából történő tag kilépésére irányuló megállapodás 
aláírására 

 
( Az előterjesztést a bizottsági ülésen kapják meg a tagok!) 

 
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 elnöke 
Előkészítő:  Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi osztályvezető 
  Sipos Réka ügyintéző 
Meghívott:  Kiss András Péter Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 

ügyvezető 
Sági Péter DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. 
vezérigazgató 

  
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság    2018.05.08. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság    2018.05.09. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2018.05.08. 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság                                     2018.05.09. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részt 
kíván venni a TOP-6.9.2-16  “Helyi identitás és kohézió erősítése” pályázaton. A 
támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség. A 
pályázat megvalósításában részt nem vállaló DV N Zrt. konzorciumi tag kilépéséről 
megállapodás aláírása szükséges. 
 

4. Javaslat a Dunaújvárosi Vízi Társulatnak a közcélú vízgazdálkodási feladatok 
ellátására vonatkozó önkormányzati hozzájárulás 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 
Somfai Tamás ügyintéző 

Meghívott:   Megulesz Gabriella Dunaújvárosi Vízi Társulat 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság           2018.05.08. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2018.05.09. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság    2018.05.09. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2018.05.08. 
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A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Önkormányzatának tulajdonában lévő 
vízgazdálkodási művek üzemeltetésére, karbantartására, azaz a közcélú vízgazdálkodási 
feladatok ellátására, fenntartási munkákra irányuló 2018. július 01. – 2019. június 30. tartó 
üzemeltetési szerződés megkötése a Dunaújvárosi Vízi Társulattal. 
 

5. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város a Lebuki patak teljes hosszában történő 
iszapolási munkálataira 
 
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:   Megulesz Gabriella Dunaújvárosi Vízi Társulat 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság           2018.05.08. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2018.05.09. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság    2018.05.09. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2018.05.08. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV területén található Lebuki patak 
medrének teljes hosszában történő iszapolási munkálatai váltak szükségessé! Évek alatt a 
patakmederbe rengeteg növényi eredetű, kommunális hulladék és egyéb hordalék került. 
Ennek következtében a patak folyása erősen gátolva van. 
 

6. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Papírgyári út 7.sz. alatt található 
Partvédelmi Vállalat területén lévő épületek felújítási munkálataira 
 
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           2018.05.08. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2018.05.09. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság    2018.05.09. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2018.05.08. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:Dunaújváros MJV Papírgyári út 7.sz. alatt található 
Partvédelmi Vállalat területén lévő épületek felújítási munkálatai váltak szükségessé! A 
telephelyen található épületek elavult műszaki és esztétikai állapotúak. A felújítással érintett 
épületrészek körülbelül 30 éve nem kerültek renoválásra, és semmilyen nagyobb 
állagmegóvást biztosító beruházás nem történt. A jelenleg használatban lévő épületrészek 
az ÁNTSZ által előírt követelményeknek sem felelnek meg.  
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7. Javaslat Dunaújváros, Pajtás utcai parkoló bővítési és felújítási munkálataira kötött 
vállalkozási szerződés 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 2018. 05. 08. 
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2018. 05. 09. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 05. 09. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 05. 09. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a Dunaújváros, Pajtás utcai parkoló 
bővítési és felújítási munkálataira kötött vállalkozási szerződés módosítására tesz 
javaslatot. A módosítás a befejezési határidőt, illetve a vállalkozói díj tekintetében a fordított 
ÁFA-ra változtatást érinti a többi feltétel változatlanul hagyása mellett. 
 

8. Javaslat a Dunaújváros MJV tulajdonát képező csónakház előtti stégek/úszóművek 
engedélyeztetéseinek lefolytatása tárgyában a DVG Zrt-vel létrejött vállalkozási 
szerződés módosításáról 
 
Előadó:  Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
Előkészítő:  Markóth Béla osztályvezető 
  Somfai Tamás ügyintéző 
Meghívott:  Mádai Balázs DVG. Zrt. 
 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2018.05.08 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Közgyűlésének 27/2018. (I.25.) 
határozata alapján DMJV tulajdonát képező csónakház előtti stégek/úszóműveknek 
engedélyeztetési eljárása tárgyában szerződést kötöttünk a DVG Zrt-vel. A vállalkozó 
jelzése alapján az engedélyeztetési eljárás időben elhúzódik, mely indokolttá teszi a 
szerződés teljesítési határidejének módosítását.  
 

  9. 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        2018.05.08. 
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság,    2018.05.09. 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság       2018.05.09. 
Pénzügyi Bizottság           2018.05.08. 
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A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros területén rengeteg régi, rossz állapotú 
köztéri berendezés van, melyeket javítani már nem lehet. A városkép megújítása és a 
városlakók kényelme érdekében javasoljuk új közterületi bútorok megrendelését a DVG Zrt. 
árajánlata alapján.  
 

10. Javaslat Dunaújváros, Vasmű út – Építők útja, valamint Béke tér – Szórád M. út 
csomópontokban lévő forgalomirányító berendezések ledesítési munkáinak 
elvégzésére 
 
Előadó:   Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője 
Előkészítő:   Debreczeni Tamás vezető ügyintéző 
Meghívott:  
 
Véleményező bizottságok: 
Városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság    2018.05.09. 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság       2018.05.09. 
Pénzügyi bizottság           2018.05.08. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2018.05.08. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros, Vasmű út – Építők útja, valamint Béke tér 
– Szórád M. út csomópontokban lévő forgalomirányító berendezések ledesítési munkáinak 
elvégzésére beérkezett árajánlatok ismertetése és megtárgyalása. 
 

11. Javaslat a Magyar Mentőszolgálat Alapítvánnyal kötött haszonkölcsön szerződés és a 
hajléktalan ellátórendszer működtetése vonatkozó állásfoglalásról szóló 439/2017. 
(VI.15.) határozat módosítására 
 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi 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   2018.05.08. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2018.05.08. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Közgyűlése 439/2017. (VI.15.) határozatával 
döntött arról, hogy a dunaújvárosi hajléktalan ellátást 2018. január 1. napjától a Magyar 
Mentőszolgálat Alapítvány működteti, az önkormányzat tulajdonában lévő Kandó K. tér 4. 
szám alatti Hajléktalan Ellátó Centrumban férőhelybővítéssel. A telekhatár rendezési és a 
földhivatali eljárás során a terület 811 m2-rel nőtt, a bővítés befejezési határideje legkésőbb 
2019. 12. 31. napjára módosulna, ezért az érintett dokumentumokat módosítani kell. 
 

12. Javaslat az oktatási és ifjúsági tevékenységű civil szervezetek 2018. évi támogatására 
vonatkozó alapítványi pályázatok elbírálására 
 
Előadó:   az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
   a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
    a pénzügyi bizottság elnöke 
    az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:   dr. László Borbála osztályvezető 
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   Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző  
Meghívott:   - 
  
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság    2018.05.08. 
pénzügyi bizottság   2018.05.08. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság   2018.05.09. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2018.05.08. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a 
163/2018. (II. 22.) PM határozata alapján a nevelés, az oktatás, a képességfejlesztés, az 
ismeretterjesztés és a szabadidős tevékenységek támogatása érdekében pályázatot írt ki. A 
beérkezett pályázatok elbírálásáról az illetékes bizottságok véleményének kikérését 
követően a polgármester, alapítványok esetében a közgyűlés dönt.  
 

13. Javaslat a szociális és egészségügyi szervezetek 2018. évi támogatására vonatkozó 
alapítványi pályázatok elbírálására 
 
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 osztályvezető 
   Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző  
Meghívott:    - 
  
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság    2018.05.08. 
pénzügyi bizottság   2018.05.08. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság   2018.05.09. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2018.05.08. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a 
162/2018. (II. 22.) PM határozata alapján az egészségmegőrzés, a szociális tevékenység, 
valamint a gyermek- és ifjúságvédelem támogatása érdekében pályázatot írt ki. A 
beérkezett pályázatok elbírálásáról az illetékes bizottságok véleményének kikérését 
követően a polgármester, alapítványok esetében a közgyűlés dönt.  
 

14. Javaslat a hajléktalanok ellátása érdekében Németh Ildikó ápolóval 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:  Németh Ildikó ápoló 
  
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság   2018.05.08. 
pénzügyi bizottság   2018.05.08. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság   2018.05.09. 



 7

ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2018.05.08. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Közgyűlése 439/2017.(VI.15.) határozatával 
döntött arról, hogy a hajléktalanellátást nyújtó szakmai egységeket 2018. január 1. napjától 
a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány részére fenntartó váltással átadja. A hajléktalanok 
orvosi ellátását dr. Fenyvesi Béla végzi, az ápoló Szűcsné Kiss Katalin, aki megbízási 
szerződését felmondta. Az előterjesztés az új ápolóval, Németh Ildikóval történő megbízási 
szerződés megkötésére irányul. 
 

15. Javaslat a 15. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátása érdekében dr. Majorosi Emese 
útiköltségének megtérítésére  

 
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. Majorosi Emese háziorvos 
                       
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság    2018.05.08. 
pénzügyi bizottság    2018.05.08. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság    2018.05.09. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2018.05.08. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A 15. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátását 
önkormányzatunk az Állami Egészségügyi Ellátó Központtal kötött megállapodás alapján 
biztosítja 2018. június 1-től. A körzet orvosi feladatainak ellátását 2018. június 1-től dr. 
Majorosi Emese végzi, aki útiköltségének megtérítését kérelmezte. 
 

16. Javaslat a Dunaújvárosi Óvodában óvodapedagógus, dajka és gyógypedagógiai 
asszisztens álláshely engedélyezésére  
 
Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 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 
                                Péter Kata ügyintéző 
Meghívott:              Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda vezetője 
 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság       2018.05.08. 
pénzügyi bizottság          2018.05.08. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2018.05.09. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2018.05.08. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújvárosi Óvoda vezetője azzal a kéréssel fordult 
Önkormányzatunkhoz, hogy az intézmény 6 fő óvodapedagógust, 3 fő dajkát és 1 fő 
gyógypedagógiai asszisztenst alkalmazhasson. Az intézményben 3 csoport megnyitására 
kerül sor, a megnyíló csoportokban a törvény szerinti létszámú alkalmazottat kell biztosítani. 
Az új álláshely a 2018. évre 9.363.253,-többletfinanszírozást igényel. 
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17. Javaslat a Dunaújvárosi Óvodában a 2018/2019-es 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 
  
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság   2018.05.08. 
pénzügyi bizottság elnöke   2018.05.08. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2018.05.08. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság   2018.05 09. 
 
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. 2018. március 26-27-én a Dunaújvárosi Óvodában 
megtörtént az óvodai előjegyzés, melynek során a gyermeklétszám 74 fővel több lett a 
férőhelyszámnál. 
Fentiekre tekintettel az intézményvezető 3 csoport megnyitását, valamint a racionális 
működés érdekében átszervezésre tett javaslatot. 

 
18. Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda Alapító Okiratának módosítására  

 
Előadó:     az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
      az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:     Dr. László Borbála osztályvezető 

   Péter Kata ügyintéző 
Meghívott:     Gyenes Józsefné - óvodavezető 
  
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság   2018.05.08. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság         2018.05.08. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújvárosi Óvoda azzal a kérelemmel fordult a 
fenntartóhoz, hogy engedélyezze székhelyének megváltoztatását. A székhely-változás, 
valamint a 2018/2019-es csoportindítás maga után vonja az Alapító Okirat módosítását is.  
 

19. Javaslat a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vezetőjének Dunaújváros Megyei Jogú 
Város 2017. évi közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolójának elfogadására 
 
Előadó:   a Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának elnöke 
Előkészítő:   Dr. László Borbála osztályvezető 

Szabó Ádám ügyintéző 
Meghívott:   Suszter Tamás rendőr alezredes, kapitányságvezető 

Dr. Varga Péter rendőr dandártábornok, főkapitány 
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Véleményező bizottságok: 
Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága     2018.05.08. 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság        2018.05.08. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) 
bekezdése előírja: „A rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese évente beszámol a 
rendőrkapitányság illetékességi területén működő települési önkormányzat képviselő-
testületének a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.” A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság 
vezetője elfogadásra megküldte a 2017. évi beszámolóját. 
 

20. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló értékelés, beszámoló elfogadására 
 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Dr. László Borbála osztályvezető 
  Prajdáné Kustán Erzsébet ügyintéző 
Meghívott:  Kissné Fekete Éva, az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője 
   Varga Anna Éva, a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros igazgatója 

Kleinné Németh Judit, az Egészségmegőrzési Központ 
intézményvezetője 

  Kiss Dénes rendőr őrnagy bűnmegelőzési alosztályvezető 
 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság      2018.05.08. 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság      2018.05.08. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2018.05.08. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) 
bekezdése alapján a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai 
ellátásáról minden év május 31-ig átfogó értékelést készít. 
 

   21. 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 
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Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2018.05.09. 
pénzügyi bizottság          2018.05.08. 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság      2018.05.08. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                                                     2018.05.08. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesülettel, 
valamint a Dunaferr Sportegyesülettel kötött kölcsönszerződés és támogatási szerződés 
visszafizetési határidejének módosítása. 
 

22. Javaslat a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának, 
2018. évi üzleti tervének elfogadására, valamint a könyvvizsgáló személyének 
megválasztására 
 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

Előkészítő:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 
  Engyel László ügyintéző 
Meghívott:  Mádai Balázs ügyvezető, Vasmű u. 41. Irodaház Kft.  
  
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság    2018.05.08. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság    2018.05.09. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2018.05.08. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Vasmű u. 41. Irodaház Kft. megküldte elfogadásra 
DMJV Közgyűlésének 2017. évi  egyszerűsített éves beszámolóját a tulajdonosnak, 
Dunaújváros MJV Önkormányzata részére, valamint a könyvvizsgáló megbízatása is lejár, 
ennek okán személyéről szükséges dönteni. 
 

23. Javaslat az Innopark Nonprofit Kft. Gépjármű Használati Szabályzatának, illetve 
Cafeteria Szabályzatának véleményezésére 
 
Előadó:   a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

Dr. Fodor-Rácz Szilvia ügyintéző 
Meghívott:   Rauf Norbert ügyvezető, Innopark Nkft. 

2400 Dunaújváros, Magyar út 106/b. 
 

Véleményező bizottságok:  
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2018.05.09. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2018.05.08. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Az Innopark Nkft. megküldte DMJV Önkormányzatának 
a társaság Gépjármű Használati Szabályzatát, illetve Cafeteria Szabályzatát jóváhagyás 
céljából.  
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24. Javaslat a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat 2017. évi beszámolójának elfogadására, 

vezető tisztségviselő megválasztására 

 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

Előkészítő:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 
  Engyel László ügyintéző 
Meghívott:  Gergő Edmond igazgató, Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat 
  
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság    2018.05.08. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság    2018.05.09. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2018.05.08. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat megküldte 
elfogadásra DMJV Közgyűlésének 2017. évi éves beszámolóját. 
 

25. Javaslat a Dunaújvárosi Egyetem és a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata közötti Ingatlan bérleti szerződés (terembérlet), valamint a 2018.03.20-
án kelt Bérleti/rendelkezésre állási szerződés (újabb terembérlet) módosítására 

 
Előadó:   a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

a pénzügyi bizottság elnöke 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő:   Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Dr. Fodor-Rácz Szilvia ügyintéző 

Meghívott:   Dr. András István rektor 
Kiss Ádám Sándor kancellár,  
Dunaújvárosi Egyetem 2400 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/a. 
 

Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2018.05.09. 
pénzügyi bizottság           2018.05.08. 
ügyrendi igazgatási és jogi bizottság        2018.05.08. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:A Dunaújvárosi Egyetem a likviditási helyzetének 
rendezése céljából kezdeményezte, hogy egyrészt az Önkormányzattal 2018. március 20. 
napján kelt Bérleti/rendelkezésre állási szerződés módosításra kerüljön oly módon, hogy a 
szerződés fennállásáig, azaz 2019. február 28-ig terjedő időszakra vonatkozó bérleti díj, azaz 
27.000.000,-Ft előre egy összegben kerüljön átutalásra az Egyetem részére, másrészt a 
2006. július 14. napján megkötött, terem bérletére vonatkozó Ingatlan bérleti szerződés is 
módosításra kerüljön oly módon, hogy az Önkormányzat a következő 9 havi bérleti díjat 
(2018. június 1-2019. február 28.), azaz 22.875.000,-Ft-ot előre egy összegben utalja át az 
Egyetem részére. 
 
 
 
 
 
 



 12

 
26. Javaslat a HISZEK Benned Sport Program keretein belül megvalósult Danubius KSE 

által lebonyolított “Újvárosi Tollaslabda versenyek” alprojekt elszámolásának 
elfogadására 
 
Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke  

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

Előkészítő:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 
  Mátyás Anna ügyintéző 
Meghívott:  - 
 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság      2018.05.08. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság    2018.05.09. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2018.05.08. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős 
Államtitkársága által kiírt HISZEK Benned Sport Program keretein belül, Danubius KSE által 
lebonyolított “Újvárosi Tollaslabda versenyek” alprojekt 500.000,- Ft értékű támogatás 
elszámolása beérkezett Dunaújváros MJV Önkormányzatához. 
 

27. Javaslat a HISZEK Benned Sport Program keretein belül megvalósult Dunaújvárosi 
Triatlon Sportegyesület sportprogramja elszámolásának elfogadására 
 
Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke  

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

Előkészítő:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 
  Engyel László ügyintéző 
Meghívott:  - 
 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság      2018.05.08. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság    2018.05.09. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2018.05.08. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős 
Államtitkársági által kiírt HISZEK Benned Sport Program keretein belül, dunaújvárosi 
sportszervezetek által lebonyolított sportprogramok elszámolása beérkezett Dunaújváros 
MJV Önkormányzatához. (a megítélt és átutalt támogatás összege mindösszesen 
4.050.000,- Ft) Jelen előterjesztés a Dunaújvárosi Triatlon Sportegyesület által 
megvalósított sportprogram elszámolása elfogadására szolgál. (Adventi jótékonysági futás) 
 

28. Javaslat a HISZEK Benned Sport Program keretein belül megvalósult Carissa SE 
sportprogramja elszámolásának elfogadására 
 
Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke  

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
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Előkészítő:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 
  Engyel László ügyintéző 
Meghívott:  - 
 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság      2018.05.08. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság    2018.05.09. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2018.05.08. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős 
Államtitkársági által kiírt HISZEK Benned Sport Program keretein belül, dunaújvárosi 
sportszervezetek által lebonyolított sportprogramok elszámolása beérkezett Dunaújváros 
MJV Önkormányzatához. (a megítélt és átutalt támogatás összege mindösszesen 
4.050.000,- Ft) Jelen előterjesztés a Carissa SE által megvalósított sportprogram 
elszámolása elfogadására szolgál. (Ovi Mikulás Sportap, az eredetileg meghatározott Fut a 
város! Elnevezésű program helyett) 
 

  29. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 949/2017. (XI.16.) PM és 
50/2018. (I.22.) PM határozata hatályon kívül helyezésére és a Dunaújváros, Március 15. 
tér 1. (730/36/A/44 hrsz.) szám alatti földszinti helyiség hasznosítására 

Előadó:   Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Előkészítő:   Dr. Vántus Judit osztályvezető 

Dr. Kaja Edit ügyintéző 
Meghívott:   - 
 
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság       2018.05.09. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2018.05.08. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 949/2017. 
(XI.16.) PM határozatával döntött arról, hogy az önkormányzat tulajdonában álló, de a DVG 
Zrt. kezelésében lévő 730/36/A/44 hrsz.-ú, természetben Dunaújváros, Március 15. tér 1. 
szám alatt található 60 m² nagyságú helyiségét regionális bérleti díjért bérbe adja Berze 
Renáta részére, azzal, hogy elvégzi az általa használni kívánt helyiségrész leválasztását, az 
áram bevezetését, a helyiség festését, melynek költségéből 30.000.-Ft-ot az önkormányzat a 
bérleti díjba beszámít. Berze Renáta a határozat módosítását kérte, DMJV Polgármestere 
50/2018. (I.22.) PM határozatával úgy döntött, hogy a két havi bérleti díjat elenged a 
munkálatok elvégzése fejében. A DVG Zrt. tájékoztatta önkormányzatunkat, hogy a helyiség 
nem volt rendeltetésszerű állapotban, így a bérleti szerződés nem került megkötésre. Kérte a 
határozat felülvizsgálatát. 
 

30. Javaslat megtérítési igény elbírálására (Fejér Megyei Kormányhivatal) 
 
Előadó: jogi és közgyűlési osztályvezető 
Előkészítő: dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető  
Meghívott: - 
 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                                       2018.05.08. 
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A napirendi pont rövid tartalma: A Fejér Megyei Kormányhivatal az Ebtv. 68. §-a alapján 
megtérítési felelősség elismerésére vonatkozó nyilatkozatot küldött meg önkormányzatunk 
részére 
 

31. Javaslat kártérítési igény elbírálására (Patai Gábor) 
 
Előadó: jogi és közgyűlési osztályvezető 
Előkészítő: dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető  
Meghívott: Patai Gábor károsult 
 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                                       2018.05.08. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: 2018. március 07-én a Dunaújváros, Budai Nagy Antal 
úton gépjárműjével a károsult kátyúba hajtott. Az autó több helyen megsérült. A károsult 
vagyoni kártérítési igénnyel lépett fel DMJV Önkormányzatával szemben.  
 
 
Dunaújváros, 2018. május 04. 
 
 
               Tóth Kálmán s.k. 
                                                                                             a bizottság elnöke 
 
 


