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M E G H Í V Ó 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottsága 
2018. szeptember 19-én (szerda) 12,00 órai kezdettel 

a rendkívüli nyílt ülést követően rendkívüli zárt ülést tart, melyre meghívom 
 
 

Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 1. „A” épület,  VII. emeleti tárgyaló 
 
Tisztelt Bizottsági Tagok! 
 
Az 1-5. napirendi pontok megegyeznek a 2018. szeptember 11-ei rendes 
nyílt ülés anyagaival, amelyeket a bizottsági tagok már 2018. szeptember 
7-én kézhez kaptak. Kérem, hogy a korábban kézhez kapott anyagot az 
ülésre hozzák magukkal.  
A meghívó 6. napirendi pontja tartalmazza a rendkívüli ülés új 
előterjesztését. 
 
Javasolt napirendek: 
 

1. Javaslat Dunaújvárosért díj adományozására 

 

Előadó:   Cserna Gábor polgármester 
Előkészítő:   Bojér Éva személyügyi és működtetési osztályvezető 

Hegyesiné Horváth Tünde titkársági igazgatási ügyintéző 

Meghívott:   - 
Véleményező bizottságok: 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2018.09.11. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Közgyűlése 14/2018. (VI. 22.) önkormányzati 
rendelete alapján Dunaújvárosért díj adományozását kezdeményezheti bármely személy 
vagy közösség. A közgyűlés dönt a díj adományozásáról. 
 

2. Javaslat az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek 
Otthonai intézmény magasabb vezetőjének megbízására 
 
Előadó:  Cserna Gábor polgármester  
Előkészítő:  Dr. László Borbála Humán Szolgáltatási osztályvezető 
  Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző 
Meghívott:  a pályázók 
 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság                               2018.09.11. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                              2018.09.11. 
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A napirendi pont rövid tartalma: Az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent 
Erzsébet Idősek Otthonai intézmény vezetésére, magasabb vezetői álláshely betöltésére 
benyújtott 2 pályázatról dönteni szükséges. 
 

3. Javaslat az Egészségmegőrzési Központ intézmény magasabb vezetőjének 
megbízására 
 
Előadó:  Cserna Gábor polgármester  
Előkészítő:  Dr. László Borbála Humán Szolgáltatási osztályvezető 
  Prajdáné Kustán Erzsébet ügyintéző 
Meghívott:  a pályázó 
 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság                               2018.09.11. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                              2018.09.11. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Az Egészségmegőrzési Központ intézmény vezetésére, 
magasabb vezetői álláshely betöltésére benyújtott pályázatról dönteni szükséges. 
 

4. Javaslat ingatlan adásvételi és önkormányzati bérlakás bérleti jogát átruházó csere 
szerződéshez történő bérbeadói hozzájárulás megadására 

 

Előadó:   Moravecz Attila osztályvezető 

Előkészítő:   Tóthné Láng Irén ügyintéző 

Meghívott:   --- 
 

Véleményező bizottságok: 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság        2018.09.11. 
 

A napirendi pont rövid tartalma:A Dunaújváros, Gagarin tér 17. II. 4. szám alatti bérlakás 
bérlői ingatlan adásvételi és önkormányzati bérlakás bérleti jogát átruházó csere szerződést 
kötöttek a Dunaújváros, Vörösmarty M. utca 15. fsz. 2. szám alatti ingatlan tulajdonosával. 
Szerződő felek az önkormányzati bérlakás cseréjéhez bérbeadói hozzájárulást kértek. 
 

5. Javaslat a Dunanett Nkft. kérelmére, kölcsönszerződés módosításának 
jóváhagyására  
 
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:              Ferecz Kornél ügyvezető, Dunanett Nkft. 
 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2018.09.12. 
pénzügyi bizottság           2018 09.11. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2018.09.11. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunanett NKft. kérelmemmel fordult Dunaújváros MJV 
Önkormányzatához, mely szerint a korábban kapott kölcsönszerződésben meghatározott 
visszafizetési határidő 2018. szeptember 30-ról módosuljon 2019. szeptember 30-ra. 
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6. Javaslat Köller Ágnes felperesnek – Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 

alperes ellen – egyéb (szerződésen kívüli) kártérítés iránti perében jogi képviselő 
megbízására  
 

Előadó:   jogi és közgyűlési osztályvezető 

Előkészítő:   dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető 

dr. Horváth Petra ügyintéző 

Meghívott:   dr. Móricz Zoltán ügyvéd 

 

Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2018.09.19. 
pénzügyi bizottság           2018.09.18. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: A felperes a 2018. március 21. napján történt „kátyúkár” 
miatti balesete okán 140 881- Ft kártérítési összeg és baleset napjától a kifizetés napjáig 
járó késedelmi kamat és perköltség megtérítését kéri alperestől. Tárgyi ügyben – különös 
tekintettel az új eljárásjogi szabályozásra – szakértelemmel bíró ügyvéd meghatalmazása 
indokolt.  
  
 
Dunaújváros, 2018. szeptember 14. 
 
 
               Tóth Kálmán s.k. 
                                                                                             a bizottság elnöke 


