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M E G H Í V Ó 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottsága 
2018. november 4-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 Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 
és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet 
módosítására 

 

Előadó:   Cserna Gábor polgármester 
Előkészítő:   Nagy Lászlóné költségvetési vezető ügyintéző 

Meghívott:   - 
 

Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság           2018.12.04. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2018.12.05. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2018.12.04. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése által elfogadott 2018. évi költségvetést érintő döntések, valamint a kötött 
felhasználású állami támogatások felhasználása és saját hatáskörű előirányzat változások 
átvezetése a költségvetési rendeleten. 
 

2. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének a személytaxi-szolgáltatás 
legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 
önkormányzati rendelet újraalkotására.  
 
Előadó:  a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke. 

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő:  Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető 

  Pásti Norbert ügyintéző 

Meghívott:  - 
 
Véleményező bizottságok: 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság    2018.12.04. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2018.12.04. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Az eddig hatályos 2005-ben alkotott rendeletünkkel 
kapcsolatban a Sárga Taxi Trade 2015 Kft. kéréssel fordult önkormányzatunk felé, mely 
szerint a másik nagy taxis társasággal (Dunaújvárosi UNIÓ Taxi Szövetkezet) egyeztetve 
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kérte a rendelet egyes rendelkezéseinek megváltoztatását. A jogszabályt újraalkottuk, hogy 
az maradéktalanul megfeleljen a mai jogalkotási követelményeknek.  
 

3. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének Dunaújváros 
Önkormányzata tulajdonában álló lakások, lakóépületek és nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek elidegenítésének egyes szabályairól szóló 18/1994. (VI.29.)  
önkormányzati rendelet módosítására 
 
Előadó:        szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság  
   gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke                   
Előkészítő:    dr. Vántus Judit osztályvezető 
   dr. Horinka Hajnalka ügyintéző 
Meghívott:              - 
 
Véleményező bizottságok: 
a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság    2018.12.04. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság    2018.12.05. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2018.12.04. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Önkormányzata tulajdonában álló lakások, 
lakóépületek és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének egyes szabályairól 
szóló 18/1994. (VI.29.) önkormányzati rendelete 6. §-a a helyiségek elidegenítési szabályai 
között szabályozza az elővásárlásra jogosultak körét. A rendelet hivatkozott szakaszának 
módosítása szükséges abban a vonatkozásban, hogy az elővásárlásra jogosultak köréből ki 
kell venni a társasházi közösség és a társasházi közösség tagjait. 
 

4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és 
Működési Szabályzatának 1. módosítására 

 

Előadó:   Cserna Gábor polgármester 
Előkészítő:   dr. Sürü Renáta jegyző 

Kovács Éva belső kontroll felelős 

Meghívott:   - 
 

Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2018.12 04. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
szervezeti egységeinek álláshely, valamint a szervezeti egységek által ellátott feladatok 
változása miatt szükségessé vált a hivatal szervezeti és működési szabályzatának 
módosítása, mely a közgyűlés hatáskörébe tartozik. 
 

5. Javaslat a Dunaújváros MJV Önkormányzata közbeszerzési feladatainak ellátására 
kötött megbízási szerződés módosítására 
 
Előadó:  Dr. Sürü Renáta jegyző 
Előkészítő:  Dr. Sürü Renáta jegyző 
  Somfainé Petőfalvi Anita közbeszerzési ügyintéző 
  Rontó Mónika közbeszerzési ügyintéző 
Meghívott:  - 
 
Véleményező bizottságok: 
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Az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2018.12.04. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Polgármesteri Hivatalának Szervezeti 
és Működési Szabályzatában 2019.01.01-től bekövetkező változások miatt az Ész-Ker Zrt-
vel 2018.02.27-én megkötésre került szerződésben a teljesítés igazolásra jogosult személy 
változik, mely okból a fent említett megbízási szerződés módosítására van szükség. 
 

6. Javaslat a Dunaújváros MJV Polgármesteri Hivatala közbeszerzési feladatainak 
ellátására kötött megbízási szerződés módosítására 
 
Előadó:  Dr. Sürü Renáta jegyző 
Előkészítő:  Dr. Sürü Renáta jegyző 
  Somfainé Petőfalvi Anita közbeszerzési ügyintéző 
  Rontó Mónika közbeszerzési ügyintéző 
Meghívott:  - 
 
Véleményező bizottságok: 
Az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2018.12.04. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Polgármesteri Hivatalának Szervezeti 
és Működési Szabályzatában 2019.01.01-től bekövetkező változások miatt az Ész-Ker Zrt-
vel 2018.02.20-án megkötésre került szerződésben a teljesítés igazolásra jogosult személy 
változik, mely okból a fent említett megbízási szerződés módosítására van szükség. 
 

7. Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására 

 

Előadó:   Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság elnöke 

Előkészítő:   Ságiné Schilling Judit ügyintéző 

Bojér Éva személyügyi és működtetési osztályvezető 

Meghívott:   - 
 

Véleményező bizottságok: 
Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága     2018.12.04.  
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság        2018.12.05. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: A város 5 évre (2013-2018) szóló Helyi 
Esélyegyenlőségi Programját a közgyűlés 273/2013. (VI.28.) határozatával elfogadta. A 
programot két évente át kellett tekinteni. Az első áttekintést 2015-ben a közgyűlés 
302/2015. (V.21.) határozatával, a második áttekintést 2017-ben a 458/2017. (VI.15.) 
határozatával, az harmadik, egyben utolsó áttekintést pedig 2018-ban a 397/2018. (VI.21.) 
határozatával fogadta el. 
A törvényi előírásoknak megfelelően 2019. évtől kezdődően újabb 5 évre (2019-2023) szóló 
Helyi Esélyegyenlőségi Programot kell elkészíteni és elfogadni az önkormányzatnak, hogy 
pályázati úton odaítélt támogatásban részesülhessen. 
 

8. Javaslat a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalattal történő Megállapodásra a 
dunaújvárosi magaspart védelmi rendszerének 2019. évi támogatás nyújtásáról (2019. 
január 1.– től december 31.-ig ) terjedő időszak 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 
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Előkészítő:   Markóth Béla osztályvezető  
Somfai Tamás ügyintéző  

Meghívott:   Mádai Balázs DVG. Zrt. 
 

Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság           2018.12.04. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2018.12.05. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság    2018.12.05. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2018.12.04. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat 
2019.01.01. - 2019.12.31. közötti időszak működési költségtérítésére tesz javaslatot bruttó 
7.825.000,- Ft összegben. 
 

9. Javaslat a DVG Zrt.-vel kötött szerződésekben szereplő határidő 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           2018.12.04. 
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság    2018.12.04. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2018.12.05. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2018.12.04. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: DVG Zrt. szerződés állományának felülvizsgálata során 
számos elindított feladat azt indokolja, hogy jelenleg ismert folyamat alapján a szerződések 
teljesítési határideje módosuljon. 
 

10. Javaslat 2019. 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: 
pénzügyi bizottság    2018.12.04. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság    2018.12.05. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság    2018.12.04. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2018.12.04. 
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A napirendi pont rövid tartalma: 2018. 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. 
 

11. Javaslat a DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátásához szükséges 
konténerek és zsákok biztosítására vonatkozó keretszerződés megkötésére a 
DUNANETT Nonprofit Kft.-vel 
 

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 

Beéry Réka ügyintéző 

Meghívott:   Ferencz Kornél DUNANETT Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató 

Bencsik István DUNANETT Nonprofit Kft. igazgató 

 

Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság           2018.12.04. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2018.12.05. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság    2018.12.04. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2018.12.04. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Önkormányzata a DHHF Nonprofit Kft. útján látja 
el közfeladatait. A közfeladatok ellátásához DMJV Önkormányzatának konténereket és 
zsákokat kell biztosítani, ezért keretszerződést kell kötni a DUNANETT Nonprofit Kft.-vel. 
 

12. Javaslat a dunaújvárosi kerékpárutak felújítási munkáira kötött vállalkozási 
keretszerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére 

 

Előadó:   Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője 

Előkészítő:   Debreczeni Tamás vezető ügyintéző 

Meghívott:   Mádai Balázs ügyvezető, DVG Zrt. 
 

Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság           2018.12.04. 
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság    2018.12.04. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2018.12.05. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2018.12.04. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a dunaújvárosi kerékpárutak felújítási 
munkáira kötött vállalkozási keretszerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére 
tesz javaslatot. 
 

13. Javaslat Dunaújváros, közvilágítási passzív elem javítására 
 
Előadó:  Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető 
Előkészítő:  Markóth Béla osztályvezető 
  Farkas Róbert ügyintéző 
Meghívott:  - 
 
Véleményező bizottságok: 
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városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság    2018.12.04. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság    2018.12.05. 
pénzügyi bizottság    2018.12.04. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2018.12.04. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros, Ond utcában lévő, közbiztonságot 
veszélyeztető, üzemen kívüli közvilágítási kandeláberek elbontására, Dunaújváros, Vasmű 
úti körforgó melletti parkoló közvilágítás javítására tesz javaslatot. 
 

14. Javaslat a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. 40 millió 
forintos tagi kölcsön visszafizetési határidejének módosítására 
 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

Előkészítő:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 
  Engyel László ügyintéző 
Meghívott:  Nyakacska Zsolt ügyvezető, DKKA Nonprofit Kft. 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság    2018.12.04. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság    2018.12.04. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2018.12.04. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Közgyűlése az 331/2018. (V.17.) 
határozatával döntött arról, hogy 40 millió Ft tagi kölcsönt nyújt a DKKA Nonprofit Kft. 
részére. A tagi kölcsön visszafizetési határideje 2018. szeptember  30-án lejárt, ennek okán 
szükséges a tagi kölcsön visszafizetési határidejét módosítani. 
 

15. Javaslat a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2018. évi várható 
eredményéről szóló tájékoztató megismerésére és tarifamódosítási javaslattal 
kapcsolatos állásfoglalás kialakítására 
 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

Előkészítő:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 
  Engyel László ügyintéző 
Meghívott:  Suralik András forgalmi igazgató, KNYKK Zrt. 
  Erős István Fejér megyei személyszállítási üzletágvezető-helyettes 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság    2018.12.04. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság    2018.12.04. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2018.12.04. 
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság    2018.12.04. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A KNYKK Zrt. megküldte Dunaújváros MJV 
Önkormányzata részére a 2018. évi várható eredményéről szóló tájékoztatóját és javaslatot 
tett tarifamódosításra, mely 2019. január 01-én lépne hatályba. 
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16. Javaslat a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 2019. évi módosított 
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           2018.12.04. 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság       2018.12.04. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2018.12.05. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2018.12.04. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Közgyűlése a 626/2018.(XI.15.) számú 
határozattal elfogadta a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 2019. évi 
működésére vonatkozó munkatervét. Kiss András ügyvezető módosította a munkatervet, 1 
millió forint plusz forrás szükséges a feladatellátáshoz. 
 

17. Javaslat a Radari Sporttelep kivilágítását biztosító villamosenergia teljesítmény bővítés 
finanszírozására  (DVG Zrt. kérelem) 

 

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           2018.12.04. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2018.12.04. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2018.12.05. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: A Radari Sporttelepen található futballpályák 
kivilágításához szükséges villamos energia teljesítmény nem elegendő. Az energiabővítés 
díja bruttó 2.211.324,-Ft. 
 

18. Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben foglalkoztatottak 
2019. évi béren kívüli juttatására 
 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
   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 
  Prajdáné Kustán Erzsébet ügyintéző 
Meghívott: Varga Anna Éva a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény 

igazgatója 
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 Bölcskei Anna az ESZI intézményvezetője 
 Kissné Fekete Éva az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője 
 Gyenes Józsefné a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője 

Farkas Lajos az Intercisa Múzeum igazgatója 
Kleinné Németh Judit az Egészségmegőrzési Központ 
intézményvezetője 
Őze Áron a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza igazgatója 
Farkasné Vörös Magdolna a GESZ igazgatója 
Tóth Éva a József Attila Könyvtár Dunaújváros igazgatója 
Hatvaniné Sáfár Erzsébet a Bölcsődei Dolgozók Szakszerv. képviselője 
Tóthné Héger Katalin a Független Egészségügyi Szakszerv. 
képviselője, a KIÉT elnöke 
Takács Gabriella az Útkeresés Segítő Szolg. Közalkalmazotti Tanács 
elnöke 

 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság      2018.12.04. 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság      2018.12.04. 
pénzügyi bizottság          2018.12.04. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2018.12.04. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2018.12.05. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Közgyűlés 724/2017. (XI. 16.) határozata alapján az 
önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben foglalkoztatottak 2018. évben havi 
nettó 5.000.- Ft béren kívüli juttatásban részesülnek. Az intézmények vezetői, az 
intézményekben tevékenykedő szakszervezetek vezetői az intézményekben dolgozók havi 
8.000.- Ft béren kívüli juttatását kezdeményezték a 2019. évre. Az előterjesztésben 
valamennyi önkormányzati intézményben dolgozó béren kívüli juttatására teszünk javaslatot 
2019. január 1-től december 31-ig.  A béren kívüli juttatásra két határozati javaslat készült, 
az „A” változat szerint a nettó 5.000.- Ft/hó/fő értékű béren kívüli juttatás 56.054.220.- Ft 
kiadást, a „B” változat szerint a nettó 8.000.- Ft/hó/fő értékű béren kívüli juttatás 
89.686.752.- Ft kiadást jelentene önkormányzatunk számára 2019. évben. 
 

19. Javaslat a „Modellprogram a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások 
funkcionális összekapcsolására Dunaújvárosban” projekt által elért eredmények 
2019. 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:  Bölcskei Anna az ESZI intézményvezetője 
 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság    2018.12.04. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2018.12.04. 
 
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 2019. évi fenntartására az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-
házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézményvezetőjét kérte fel, egyben felhatalmazta a 
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polgármestert, hogy a feladat ellátására vonatkozó megállapodás aláírását megelőzően 
kérje ki az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményét. 
 

20. Javaslat a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány XXIII. 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   2018.12 04. 
pénzügyi bizottság                                                                                   2018.12.04. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság                                                  2018.12.05.  
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                            2018.12.04. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány a XXIII. 
Csángó Bál támogatására irányuló kérelmet nyújtott be Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata felé. Az igényelt támogatási összeg 400.000,- forint; a rendezvény 
időpontja: 2019. február 23. 
 

21. Javaslat a 9. számú fogorvosi körzet átvételéhez igényelt támogatás iránti kérelem 
elbírálására, feladatellátási szerződés megkötésére 

 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke  
  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

   a pénzügyi bizottság elnöke  

  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

Előkészítő:  Dr. László Borbála osztályvezető 

  Dr. Schleicher Judit jogi és egészségügyi ügyintéző 

Meghívott:  Dr. Pavel Andrei Emil fogorvos 

Dózsáné dr. Sasvári Ildikó FMKH DJH Népegészségügyi Osztály 
osztályvezető 

 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság    2018.12.04. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2018.12.04. 
pénzügyi bizottság    2018.12.04. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság    2018.12.05. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: A dunaújvárosi 9. számú fogorvosi körzetet ellátó dr. 
Andorfalvi Éva Ilona a körzetre vonatkozó praxisjogát – az Önkormányzatunk által nyújtott 
támogatás megítélése esetén – eladná dr. Pavel Andrei Emil fogorvos részére, aki a 
praxisvásárláshoz 5.000.000,-Ft összegű és a munkába járáshoz kér támogatást 
Önkormányzatunktól. Az előterjesztés dr. Pavel Andrei Emil fogorvossal feladatellátási 
előszerződés és feladatellátási szerződés megkötésére, a támogatási kérelme elbírálására, 
valamint a meglévő feladatellátási szerződés megszüntetésére irányul. 
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22. Javaslat az 1. számú fogorvosi körzet átvételéhez igényelt támogatás iránti kérelem 
elbírálására, feladatellátási szerződés megkötésére 

 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke  
  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

a pénzügyi bizottság elnöke  

  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

Előkészítő:  Dr. László Borbála osztályvezető 

  Dr. Schleicher Judit jogi és egészségügyi ügyintéző 

Meghívott:  Kovács Henrietta Zsófia fogorvos 

Dózsáné dr. Sasvári Ildikó FMKH DJH Népegészségügyi Osztály 
osztályvezető 

 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság    2018.12.04. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2018.12.04. 
pénzügyi bizottság    2018.12.04. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság    2018.12.05. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: A dunaújvárosi 1. számú fogorvosi körzetet ellátó 
Késmárkyné dr. Aladzsity Mária Magdolna a körzetre vonatkozó praxisjogát – az 
Önkormányzatunk által nyújtott támogatás megítélése esetén – eladná Kovács Henrietta 
Zsófia fogorvos részére. Kovács Henrietta Zsófia a praxisvásárláshoz 5.000.000,- Ft, a 
letelepedéséhez havonta 60.000,- Ft albérleti díj támogatását kéri Önkormányzatunktól. Az 
előterjesztés Kovács Henrietta Zsófia fogorvossal feladatellátási előszerződés és 
feladatellátási szerződés megkötésére, a támogatási kérelme elbírálására, valamint a 
meglévő feladatellátási szerződés megszüntetésére irányul. 
 

23. Javaslat a 15. számú felnőtt háziorvosi körzet orvosi szoftverének beszerzésére 

 
Előadó:  a humán szolgáltatási osztály vezetője 

Előkészítő:  Dr. László Borbála Humán Szolgáltatási osztályvezető 

  Dr. Schleicher Judit jogi és egészségügyi ügyintéző 

Meghívott:  - 
 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság      2018.12.04. 
pénzügyi bizottság          2018.12.04. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2018.12.04. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2018.12.05. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Az önkormányzatunk által működtetett 15. számú felnőtt 
háziorvosi körzetben dolgozó orvos új háziorvosi szoftver beszerzését kérelmezte. A 
beszerzésre és beszerelésre vonatkozó, megközelítőleg bruttó 302.000,- Ft-os ajánlat 
beérkezett. Az önkormányzat közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzéseinek 
lebonyolításáról szóló szabályzata értelmében a beszerzési eljárás eredményéről és a 
beszerzési eljárás nyerteséről való döntés a polgármester hatáskörében tartozik a 
Gazdasági és Területfejlesztési, a Pénzügyi, a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi, 
valamint az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi bizottság véleményének kikérése mellett. 
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24. Javaslat az Intercisa Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzata 2. számú 
módosítására 

 

Előadók:   az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő:   dr. László Borbála humán szolgáltatási osztály vezetője 

Bokor Zsuzsanna kulturális ügyintéző 

Meghívott:   Farkas Lajos, az Intercisa Múzeum igazgatója  
 

Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság       2018.12.04. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2018.12.05. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: A Közgyűlés az 557/2016. (IX.22.) határozatával fogadta 
el az Intercisa Múzeum új szervezeti és működési szabályzatát, majd ugyanazon évben 
készült el az okirat 1. számú módosítása. A számlaszámok változása és az új álláshelyek, 
feladatkörök pontosítása miatt van szükség a dokumentum újabb módosítására. 
 

25. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. évi munkatervének 
elfogadására 
 
Előadó: a polgármester 
Előkészítő: Dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető 
Meghívott: - 
 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2018.12.04. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a közgyűlés 2019. évi munkatervének 
elfogadására tesz javaslatot. 
 
 
Dunaújváros, 2018. november 30. 
 
               Tóth Kálmán s.k. 
                                                                                             a bizottság elnöke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


