
DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 
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M E G H Í V Ó 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottsága 
2018. október 9-én (kedd) 14,00 órai kezdettel 

nyílt ülést tart, melyre meghívom 
 

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

Javasolt napirendek: 
 

1. Javaslat a hulladékgyűjtéssel és elhelyezéssel kapcsolatos tájékoztató kampány 
megindításáról és Dunaújváros területén szelektív hulladékgyűjtő szigetek, pontok 
létrehozásáról 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:    2018.10.09. 
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság:    2018.10.10. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Szabó Zsolt képviselő úr képviselői indítványt nyújtott be 
annak érdekében, hogy az önkormányzat a hulladékgyűjtéssel és elhelyezéssel 
kapcsolatos tájékoztató kampányt indítson, továbbá Dunaújváros területén szelektív 
hulladékgyűjtő szigeteket, pontokat hozzon létre. 
 

2. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 30/2017. 
(X.20.) „az önkormányzat sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól és 
kötelezettségeiről”  szóló önkormányzati rendelet módosítására 
 
Előadó:         az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
                       az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke 
Előkészítő:    Dr. Molnár Attila - aljegyző 
Meghívott:     - 
 
Véleményező bizottságok: 
Oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság                                                      2018.10.09. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                     2018.10.09. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Közgyűlése a tavalyi évben alkotta meg az önkormányzat sporttevékenységgel kapcsolatos 
feladatairól, kötelezettségeiről szóló új „sport-rendeletét”. A rendeletet néhány ponton 
módosítani szükséges.  
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3. Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel kötendő, a rekultivált, nem 
veszélyes hulladéklerakó kaszálásának 2. üteméről szóló szolgáltatási szerződés 
véleményezésére 
 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
  Petrovickijné Dr. Angerer Ildikó környezetvédelmi vezető ügyintéző 
Meghívott:    Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt., 2400 Dunaújváros, 

Kenyérgyári út 1. 
 
Véleményező bizottságok: 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2018.10.09. 
 
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. 
ütemének elvégzésére bekértük az árajánlatot és a szerződés tervezetét. A DVG Zrt. 
megküldte a szolgáltatási szerződés tervezetét, melyet aláírás előtt az illetékes 
bizottságokkal véleményeztetni kell. Az elvégzendő munka költsége Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2018. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) számú önkormányzati rendelete, 5. 
melléklet, 7. környezetvédelem és hulladékgazdálkodás cím, dologi kiadások sorában 
rendelkezésre áll. Mivel hatósági kötelezés alapján kell végezni a kaszálást, így nem 
tartozik a gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet, valamint a beszerzésekről szóló 
önkormányzati szabályzat hatálya alá. 
 

4. Javaslat a Dunaújvárosi szennyvíztisztító felújításához kapcsolódó új sodorvonali 
vezeték építése tárgyában induló közbeszerzési eljárás során a műszaki ellenőri 
tevékenység ellátásának biztosítására 

 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

Előkészítő:  Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
  Somfainé Petőfalvi Anita közbeszerzési ügyintéző 
  Rontó Mónika közbeszerzési ügyintéző 
Meghívott:  - 
 
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság       2018.10.10. 
Pénzügyi Bizottság           2018.10.09. 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság       2018.10.09. 
Városüzemeltetési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság    2018.10.10. 
Az Önkormányzat Bírálóbizottsága        2018.10.__. 
 
 A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város szennyvíztisztító 
telepén új sodorvonali vezeték építése indokolt, a telep biztonságos és folyamatos 
üzemének biztosításához, mely építéshez becsült értéke alapján közbeszerzési eljárás 
megindítása szükséges. Az eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítéséhez 
szükséges a műszaki ellenőri feladatok ellátása is. Jelen előterjesztés a műszaki ellenőri 
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tevékenység ellátását biztosító gazdasági szereplők körének meghatározására a 
kapcsolódó ajánlati felhívás és szerződéstervezet véleményezésére irányul. 

 
5. Javaslat a TOP-6.3.2-15-DU1-2016-000 „Zöld Város Kialakítása” című projekt 

keretében megvalósuló Főtértől keletre eső területek, Vasmű út és kis Vasmű utca 
közötti zöldterületek rekonstrukciójának kivitelezése tárgyú szerződés módosítására 
 

Előadó:   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő:   Markóth Béla városüzemeltetési és Beruházási osztályvezető 

Vincze Márta pályázati koordinációs ügyintéző 

Meghívott:   - 
 

Véleményező bizottságok: 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság        2018.10.09. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: A TOP-6.3.2-15-DU1-2016-000 “Zöld Város kialakítása” 
című projekt Főtértől keletre eső területek, valamint a Vasmű út és kis Vasmű utca közötti 
zöldterületek rekonstrukciójának kivitelezése közben felmerült problémák a határidő 
hosszabbítását eredményezi, mely a szerződés módosítását teszi indokolttá. Az 
előterjesztés a határidő hosszabbításának elfogadására irányul.  

   
  6. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 281/2018. (V.17.) határozat 

módosítására, és pályázati eljárás előkészítésére – KNYKK Zrt. autóbusszal végzett 
közszolgáltatás 

 

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

 a pénzügyi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető  
 Engyel László ügyintéző 
Meghívott: Németh Tamás János vezérigazgató, KNYKK Zrt. (2800 Tatabánya, 

Csaba utca 19.) 
 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság   2018.10.10. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2018.10.09. 
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság   2018.10.10 
pénzügyi bizottság    2018.10.09. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Közgyűlése a 281/2018. (V.17.) 
határozatával döntött arról, hogy az autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti 
személyszállítási közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos pályázatot érvényesnek, de 
eredménytelennek nyilvánította és 2020. december 31-ig meg kívánta bízni a KNYKK Zrt.-t 
a közszolgáltatás ellátásával. A KNYKK Zrt. a feladat ellátására 2019. december 31-ig tud 
kötelezettséget vállalni. 
 

  7. Javaslat a 306/2018. (V.17.), közgyűlési határozat hatályon kívül helyezésére, új 
döntés meghozatalára, az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft. könyvvizsgálója 
megválasztása vonatkozásában  
 
Előadó: ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 

 gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
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Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető  
 Serfőző Anikó gazdálkodási ügyintéző 

Meghívott:                 - 
 

Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2018.10.09. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke          2018.10.10. 
 

 A napirendi pont rövid tartalma: A 306/2018. (V.17.) közgyűlési határozat döntött a Kft. 
új könyvvizsgálójáról. A társaság megküldte a megválasztott könyvvizsgáló, Tölgyes András 
(QUERCUS Kft.) árajánlatát. Szükséges a korábban meghozott határozatot hatályon kívül 
helyezni, új döntést hozni. 
 

   8. Javaslat a DSZSZ Kft. alapító okiratának módosítására 

 
Előadó: vagyonkezelési osztályvezető 

Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető  
 Serfőző Anikó ügyintéző 

Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2018.10.09. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Közgyűlése a 489/2018. (IX.20.) határozattal 
megválasztotta a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. (DSZSZ Kft.) új ügyvezetőjét. Dr. 
Móricz Zoltán Ügyvéd Úr elkészítette az alapító okirat módosítását, illetve az egységes 
szerkezetet.  
 

  9. Javaslat a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Házával megkötött fenntartói 
megállapodás módosítására  
 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

   oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

Előkészítő:  dr. László Borbála osztályvezető 

                                Péter Kata ügyintéző 

Meghívott:              Őze Áron, BKMH igazgatója 

    

Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság      2018.10.09. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2018.10.09. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és 
sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény a színházat fenntartó 
önkormányzatok számára a központi támogatás feltételeként írja elő az ún. fenntartói 
megállapodás megkötését. A BKMH-val kötött fenntartói megállapodás 2018. december 31-
én lejár. A szerződés módosítható, vagy új szerződés köthető. A színház igazgatója 
megküldte a szerződés módosítására vonatkozó javaslatát.  
 

10. Javaslat – a „Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó 
Programjában” részt vevő tanulók szerződéseinek módosítására 
 
Előadó:  oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke 

gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

   pénzügyi bizottság elnöke 
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   ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő:  Dr. László Borbála humán szolgáltatási osztály vezetője 

   Péter Kata intézményigazgatási ügyintéző 

Meghívott: - 
  

Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság      2018.10.09. 
pénzügyi bizottság          2018.10.09. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2018.10.10. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2018.10.09. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Önkormányzata 2007. óta támogatja a 
pályázatban részt vevő diákokat 6.000,- Ft/hó összeggel. A tavalyi évben pályázók ( 3 fő) 
már 10.000,- forint/hó összegű támogatást kapnak. Az előterjesztés annak javaslatára 
irányul, hogy a korábban támogatást elnyert gyerekek is (5 fő) 10.000,- forint/hó összeget 
kapjanak. A támogatás összegét a költségvetési rendelet 5.a melléklet 9.1 sora tartalmazza. 
 

11. Javaslat a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal kötendő támogatási 
szerződés véleményezésére 
 

Előadó:   a humán szolgáltatási osztályvezető 

Előkészítő:   Dr. László Borbála osztályvezető 

Szabó Ádám ügyintéző 

Meghívott:   - 
 

Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2018.10.10. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Önkormányzata Közgyűlése a 
478/2018. (IX. 20.) határozatával döntött a Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
2018. évi támogatásáról. Tekintettel arra, hogy a dunaújvárosi kirendeltség nem minősül 
önálló költségvetési szervnek, így a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal kell 
szerződést kötnie Önkormányzatunknak. Az igazgatóság megküldte a megállapodás 
tervezetét, mely véleményezését ezúton kérjük a Tisztelt Bizottságtól. 
 

   12. Javaslat kártérítési igény elbírálására (Molnár Tivadar) 
 

Előadó:   jogi és közgyűlési osztályvezető 

Előkészítő:   dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető 

dr. Horváth Petra ügyintéző 

Meghívott:   Molnár Tivadar károsult 
 

Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2018.10.09. 
pénzügyi bizottság           2018.10.09. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: 2018. augusztus 23-án a Dunaújváros, Ady Endre utca 
12. szám előtt parkolt gépjárműre ráesett egy akácfa, melynek következtében az autó több 
helyen megsérült. A károsult vagyoni kártérítési igénnyel lépett fel DMJV Önkormányzatával 
szemben.  
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   13. Javaslat kártérítési igény elbírálására (Jakab Csaba) 
 

Előadó:   jogi és közgyűlési osztályvezető 

Előkészítő:   dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető 

dr. Horváth Petra ügyintéző 

Meghívott:   Jakab Csaba károsult 
 

Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2018.10.09. 
pénzügyi bizottság           2018.10.09. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: 2018. szeptember 12-én a Dunaújváros, Dózsa György 
út 26. szám előtt parkolt gépjárműre ráesett egy faág, melynek következtében az autó több 
helyen megsérült. A károsult vagyoni kártérítési igénnyel lépett fel DMJV Önkormányzatával 
szemben.  
 

  
Dunaújváros, 2018. október 05. 
 
               Tóth Kálmán s.k. 
                                                                                             a bizottság elnöke 


