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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottsága 
2018. június 19-én (kedd) 14,00 órai kezdettel 
rendkívüli zárt ülést tart, melyre meghívom 

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

1. Javaslat kártérítési igény elbírálására (dr. Vékás Zoltán) 
 
Előadó:   jogi és közgyűlési osztályvezető 
Előkészítő:   dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető 

dr. Horváth Petra ügyintéző 
Meghívott:   Dr. Vékás Zoltán károsult 
 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2018.06.19. 
pénzügyi bizottság           2018.06.19. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: 2018. március 10-én a Dunaújváros, Papírgyári úton 
gépjárműjével a károsult kátyúba hajtott. Az autó több helyen megsérült. A károsult vagyoni 
kártérítési igénnyel lépett fel DMJV Önkormányzatával szemben.  
 

2. Javaslat kártérítési igény elbírálására (Kovács Jenő) 
 
Előadó:   a jogi és közgyűlési osztályvezető 
Előkészítő:   dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető 

dr. Horváth Petra ügyintéző 
Meghívott:   Kovács Jenő károsult 
 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2018.06.19. 
pénzügyi bizottság           2018.06.19. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A károsult 2018. március 13-án a Dunaújváros, 
Papírgyári úton kátyúba hajtott, melynek következtében személygépkocsija megsérült. A 
károsult vagyoni kártérítési igénnyel lépett fel DMJV Önkormányzatával szemben.  
 

3. Javaslat kártérítési igény elbírálására (Patai Gábor) 
 
Előadó:   jogi és közgyűlési osztályvezető 
Előkészítő:   dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető 

dr. Horváth Petra ügyintéző 
Meghívott:   Patai Gábor károsult 
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Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2018 06.19. 
pénzügyi bizottság           2018.06.19. 
 
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.  
 

4. Javaslat kártérítési igény elbírálására (Köller Ágnes) 
 
Előadó:   jogi és közgyűlési osztályvezető 
Előkészítő:   dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető 

dr. Horváth Petra ügyintéző 
Meghívott:   Köller Ágnes károsult 
 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2018.06.19. 
pénzügyi bizottság           2018 06.19. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: 2018. március 21-én a Dunaújváros, Vasútállomás és a 
vasúti felüljáró közötti útszakasz felüljáró előtti részén (OMW benzinkút felé haladva) 
gépjárműjével a károsult kátyúba hajtott. Az autó több helyen megsérült. A károsult vagyoni 
kártérítési igénnyel lépett fel DMJV Önkormányzatával szemben.  
 
 
Dunaújváros, 2018. június 15. 
 
               Tóth Kálmán s.k. 
                                                                                             a bizottság elnöke 


