
 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 

2019. január 15-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 az 3506 helyrajzi számú ingatlan átminősítésére és az önkormányzat 
gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015.(V.22) önkormányzati rendelet módosítására 
 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 
  Dr. Horinka Hajnalka ügyintéző 
Meghívott:  - 
  
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2019. 01.15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2019. 01.15. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát 
képezi a Dunaújváros belterület 3506 hrsz. alatt felvett  – természetben 2400 Dunaújváros Pentelei 
Molnár János utca 18. szám „felülvizsgálat alatt” található – 515 m² területű „kivett lakóház, udvar” 
megnevezésű ingatlan. A Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Építésügyi 
Osztálya hatósági bizonyítványában igazolta, hogy az ingatlanon épület nem található. Annak 
érdekben, hogy az ingatlannyilvántartásban mielőbb rendezésre kerüljön, szükséges az 
önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015.(V.22) önkormányzati rendelet 6. 
mellékletének a módosítása. 
 

  2. 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: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság    2019.01.15. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2019.01.15. 
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ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2019.01.15. 
 
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. A Rendelet hatályba lépésének napja 
változott, emiatt szükséges az ismételt előterjesztés. 
 

3. Javaslat az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról és kialakításáról szóló 
20/2017. (V. 19.) önkormányzati rendelet módosítására 
 
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:  Dózsáné Dr. Sasvári Ildikó a Dunaújvárosi Járási Hivatal    
   Népegészségügyi Osztály vezetője 

Kleinné Németh Judit az Egészségmegőrzési Központ intézményvezetője 
 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság      2019. 01.15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2019. 01.15. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Közgyűlés a 24/2018. (XI. 16.) önkormányzati rendelettel 
2019. január 1. napjától módosította a 20/2017. (V. 19.) önkormányzati rendeletet. A módosítás a 
tanulói létszám változása miatt az iskolavédőnői körzeteket érintette. Az Egészségmegőrzési 
Központ intézményvezetője a NEAK finanszírozás érdekében ismét a rendelet módosítását 
kezdeményezte. 
 

4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott 
közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők 
jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 7/2013. (III. 01.) önkormányzati rendelet 
módosítására 

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

 

Előadó:   Dr. Sürü Renáta jegyző 

Előkészítő:   Szabó Ádám személyügyi és működtetési osztályvezető 

Meghívott:   - 
 

Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság           2019.01.15. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2019.01.15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2019.01.15. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvényben foglaltak alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete rendeletben állapíthatja 
meg a polgármesteri hivatalban dolgozó tisztviselők tárgy évre vonatkozó 
illetménykiegészítésének mértékét. Előbbiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a nevezett 
rendelet módosítására.  
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Közgyűlése és Szervei Szervezeti és 5. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Működési Szabályzatáról szóló 37/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosítására 
 
Előadó:          az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:    Dr. Molnár Attila - aljegyző  
Meghívott:     - 
 
Véleményező bizottságok: 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                    2019.01.15. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítását a Magyar Államkincstártól kapott jelzés alapján szükséges elvégezni, a módosítási 
javaslat kizárólag a kormányzati funkciószámokat érinti.  
  

6. Javaslat a téli rezsicsökkentés során gáz fűtőanyagot igénylő háztartások természetbeni 
támogatásának biztosítására   

 
Előadó:          Dr. Molnár Attila - aljegyző 
Előkészítő:    Dr. Molnár Attila - aljegyző 
Meghívott:     - 
 
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság                                    2019.01.15. 
Pénzügyi bizottság                           2019.01.15. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2019.01.15. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a „téli rezsicsökkentésben korábban nem 
részesült, vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri 
támogatásáról szóló” 1602/2018. (XI.27.) Korm. határozatban foglaltak helyi végrehajtására a gáz 
fűtőanyagot igénylő háztartások tekintetében tesz javaslatot. 
 

7. Javaslat Tóth Kálmán képviselő indítványának megtárgyalására 
 
Előadó: Tóth Kálmán képviselő 
Előkészítő: Dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető 
Meghívott: - 
 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság:       2019. 01.15. 
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság:   2019. 01.15. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2019. 01.15. 
pénzügyi bizottság          2019. 01.15. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: Tóth Kálmán képviselő úr képviselői indítványt nyújtott be 
annak érdekében, hogy a Hétvezér út, Császár lejtő sor, valamint Császár tanyák utca szilárd 
útburkolattal történő ellátásához szükséges forrás az önkormányzat 2019. évi költségvetésébe 
kerüljön betervezésre. 

 
8. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a helyi nemzetiségi 

önkormányzatok között fennálló együttműködési megállapodás 3. módosítására 
 
Előadó:   Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága elnöke 

Pénzügyi Bizottság elnöke 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság elnöke 
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Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság elnöke 
Előkészítő:   Szabó Ádám személyügyi és működtetési osztályvezető 

Balló Bernadett ügyintéző 
Meghívott:   Miskolczi László DMJV Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

Modrzejewska Ewa DMJV Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat elnöke  
Hosszú János DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
Mudra József DMJV Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat elnöke  
Benkovics Nóra DMJV Szerb Nemzetiségi Önkormányzat elnöke  

 
Véleményező bizottságok: 
Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága     2019.01.15. 
Pénzügyi Bizottság          2019.01.15. 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság       2019.01.15.  
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság        2019.01.15.  
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Önkormányzata a helyi nemzetiségi 
önkormányzatokkal 2015. február 2-án együttműködési megállapodást kötött, melynek VIII. „A 
nemzetiségi önkormányzatok testületének működéséhez nyújtott segítség” fejezetének 62. pontja 
kiegészítésre került az alábbiak szerint:  
„Az önkormányzat Polgármesteri Hivatala jegyző által kijelölt nemzetiségi ügyintézője segítséget 
nyújt a nemzetiségi önkormányzatok működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, 
iratkezelési feladatok ellátásában. Az iratkezelésre és iktatásra vonatkozó részletes leírást a 
nemzetiségi önkormányzatok Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.” 
Előbbiek okán kérjük a tisztelt Közgyűlést az együttműködési megállapodás 3. módosításának 
elfogadására. 
 

9. Javaslat „Dunaújváros villamos energia beszerzése a 2019. évre” tárgyú közbeszerzési 
eljárás eredményének megállapítására 
 
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:  Dr. Sürü Renáta jegyző 
  Somfainé Petőfalvi Anita közbeszerzési referens 
  Rontó Mónika közbeszerzési referens 
Meghívott:  - 
 
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság       2019.01.15. 
Pénzügyi Bizottság           2019.01.15. 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság       2019.01.15. 
Városüzemeltetési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság    2019.01.15. 
Az Önkormányzat Bírálóbizottsága        2019.01.15. 
 
 A napirendi pont rövid tartalma  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése által a 
„Dunaújváros villamos energia beszerzése a 2019. évre” tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapítása szükséges. 
 

10. Javaslat „Dunaújváros önkormányzati tulajdonú ingatlanok és fogyasztási helyek villamos 
energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására  
 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

Előkészítő:  Dr. Sürü Renáta jegyző 
  Somfainé Petőfalvi Anita közbeszerzési referens 
  Rontó Mónika közbeszerzési referens 
Meghívott:  - 
 
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság       2019.01.15. 
Pénzügyi Bizottság           2019.01.15. 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság       2019.01.15. 
Városüzemeltetési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság    2019.01.15. 
Az Önkormányzat Bírálóbizottsága        2019.01.15. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában 
lévő ingatlanokra vonatkozóan a villamos energia beszerzése közbeszerzési eljárás lefolytatását 
teszi szükségessé. Jelen előterjesztés a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és 
közbeszerzési dokumentumainak véleményezésére, közbeszerzési eljárás megindítására irányul. 
 

11. Javaslat a TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése című projekthez kapcsolódó 
előleg biztosításáról a Dunaújvárosi Kistérségi Tursztikai Nonprofit Kft. részére 
 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

Előkészítő:  Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető 
  Fetth Dóra Timea ügyintéző 
Meghívott:  Kiss András Péter Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezető 
  
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság          2019. 01.15.  
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2019. 01.15.  
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2019. 01.15.  
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság   2019. 01.15.  
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatott 
nyújtott be a TOP-6.9.2-16  “Helyi identitás és kohézió erősítése” tárgyában. A pályázat pozitív 
elbírálást kapott az irányító hatóságtól. Előleg biztosítása vált szükségessé a Dunaújvárosi 
Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. részére a TOP-6.9.2. sikeres megvalósítása érdekében egy  
projektmendzser  alkalmazása céljából az európai uniós forrás megérkezéséig. 

 
12. Javaslat árajánlatkérések bekérésére a DUNA-MUNKA-TOP projektben megvalósítandó 

2019. évi Állásbörze-Karriernap rendezvény lebonyolítása érdekében  
 
Előadó:  Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
Előkészítő:  Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
  Fetth Dóra Timea pályázati koordinációs ügyintéző 
Meghívott:  
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Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság    2019. 01.15.  
gazdasági és területfejlesztési bizottság    2019. 01.15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2019. 01.15. 
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság    2019. 01.15. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A DUNA-MUNKA-TOP projektben vállalt tevékenységek 
keretében 2019. áprilisában Állásbörze-Karriernap szervezése, mely lebonyolítása érdekében 
árajánlatok bekérésére van szükség a legkedvezőbb ajánlatot nyújtó gazdasági szereplő 
kiválasztására.  
 

13. Javaslat Dunaújvárosi Piac tetőszerkezetének 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.(email: dvgzrt@dvgzrt.hu) 
 

Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság           2019.01.15. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2019.01.15. 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság    2019.01.15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2019.01.15. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV területén található Piac tetőszerkezete 
felújításra szorul. Az ereszcsatornák illesztéseinél befolyik a víz, ami a tetőszerkezet aljára szerelt 
lámpatestekben megáll. Továbbá a tetőszerkezet szélesítése is szükségessé vált mert 
csapadékos időben az árusítóhelyek szélein tartózkodó eladók, az esőben eláznak. Többen 
reklamációval keresték fel ez ügyben a piacot üzemeltető DVG Zrt.-t. Ezen előterjesztés a piac 
tetőszerkezetének felújítási munkálataira irányul. 
 

14. Javaslat a Fabó Éva Sportuszoda belső medencéihez kapcsolódó fenék elszívás és oldal 
befúvás csővezetékek cseréjére 

 

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 
Szedresi Csaba vezető ügyintéző  

Meghívott:   Mádai Balázs DVG Zrt. – elnök-vezérigazgató 
 

Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság           2019.01.15. 
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság    2019.01.15. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2019.01.15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2019.01.15. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: Jelen előterjesztés a Fabó Éva Sportuszoda belső 
medencéihez kapcsolódó fenék elszívás és oldal befúvás csővezetékek cseréjére tesz javaslatot. 
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15. Javaslat az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai 
alapító okiratának módosítására 

 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. László Borbála humán szolgáltatási osztályvezető 
 Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző 
Meghívott: Bölcskei Anna, az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent 

Erzsébet Idősek Otthonai intézményvezetője 
  
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság      2019.01.15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2019.01.15. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és 
szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet 2019. január 1. 
napjával módosult, amely módosítás érinti az Önkormányzat fenntartásában lévő Egyesített 
Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézmény alapító okiratát is.  
 

16. Javaslat DMJV Önkormányzata területén működő fogászati alapellátás minőségének 
javítása érdekében fogászati kezelőegység vásárlásához történő hozzájárulásra, 
költségvetési fedezet biztosítására 

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 Humán Szolgáltatási osztályvezető 
   Dr. Schleicher Judit jogi és egészségügyi ügyintéző 
Meghívott:     - 
 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság      2019.01.15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2019.01.15. 
pénzügyi bizottság                   2019.01.15. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság                   2019.01.15. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A fogászati alapellátás korszerűsítése érdekében a Vasmű út 
10. szám alatt közös rendelőben található - 1. és 3. sz. - fogorvosi körzetbe legfeljebb 6.000.000,-
Ft összegben fogászati kezelőegységet vásárolnánk. A 6.000.000,-Ft 2019. évi költségvetésben 
történő biztosításához kérjük a közgyűlés hozzájárulását.  

 
17. Javaslat a 8. számú felnőtt háziorvosi körzet folyamatos ellátása érdekében megbízási 

szerződések megkötésére 
 

Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

                       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Dr. László Borbála osztályvezető 

  Dr. Schleicher Judit jogi és egészségügyi ügyintéző 
Meghívott:  Dr. Révész Gertrúd orvos 

  Szűcsné Kiss Katalin körzeti ápoló 

  Dózsáné dr. Sasvári Ildikó népegészségügyi osztályvezető FMKH DJH  
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Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság      2019. 01.15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2019. 01.15. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A 8. sz. felnőtt háziorvosi körzet ellátására dr. Révész Gertrúd 
háziorvossal kötött feladatellátási szerződést a doktornő 2019. március 31-vel felmondta. A körzet 
folyamatos ellátásának biztosítása Önkormányzatunk kötelezettsége. Az előterjesztés a 
helyettesítést vállaló háziorvossal és ápolóval kötendő megbízási szerződésekre irányul. 
 

18. Javaslat a József Attila Könyvtár állományából elveszett, árát megtérített dokumentumok 
állományból való törlésére 

 

Előadók:   az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő:   dr. László Borbála humán szolgáltatási osztály vezetője 

Bokor Zsuzsanna kulturális ügyintéző 

Meghívott:   Tóth Éva, intézményvezető  
 

Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság        2019.01.15. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság        2019.01.15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság         2019.01.15. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: A József Attila könyvtár vezetője kérte, hogy a fenntartó 
engedélyezze 20 db elveszett dokumentum állományból való törlését. A könyvek árát 37093 Ft 
értékben az olvasók megtérítették. 
 

19. Javaslat Palotás József Gyermekek című szobrának áthelyezésére 
 

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:   Gyenes Józsefné, óvodavezető 
 

Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság       2019.01.15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2019.01.15. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújvárosi Óvoda székhelye szeptember 1-jétől a Lilla köz 
2-ben van. Szeretnék Palotás József Gyermekek c. szobrát is az új székhelyre áttelepíteni. A 
764/2018. (IX.13.) PM. határozat alapján szakvéleményt rendeltünk a Magyar Alkotóművészeti 
Közhasznú Nkft-től. A szakvélemény megérkezett, támogatja a mű új helyen való felállítását. 
 

20. Javaslat az 543/2018. (X.18.) határozat módosítására - Kavics-Ker Kft. területbérleti 
szerződése által bérelt terület külön helyrajzi számon történő feltüntetése (dunaújvárosi 
372/19 hrsz. „q” alrészlete)  
 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető  
 Engyel László ügyintéző 
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Meghívott: Juhász Péter és Szántó Ákos ügyvezetők, Kavics-Ker Kft. (2400 
Dunaújváros, Béke tér 3.) 

 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2019.01.15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2019.01.15. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Közgyűlése az 543/2018. (X.18.) 
határozatával döntött arról, hozzájárul, hogy az önkormányzati tulajdonú 372/19 hrsz.-ú 
ingatlanon, a Kavics-Ker Kft. által bérelt 1 ha 6.910 m2 nagyságú ingatlan önálló helyrajzi számon 
kerüljön feltűntetésre.   
 

21. Javaslat kártérítés megfizetésére az Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt. részére 

 

Előadó:   a pénzügyi bizottság 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:  Rácskai József vezérigazgató, Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt. (4025 
Debrecen, Simonffy u. 17-19. 

 

Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság           2019.01.15. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2019.01.15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2019.01.15. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: Javaslat 5.741.595,-Ft áfa megtérítésére kártérítés jogcímen az 
Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt. részére. 
 

22. Javaslat a Carissa Sportegyesülettel, a 2400 Dunaújváros, Váci Mihály u. 9. szám alatti 
„Adománykuckó” helyiségre kötött bérleti szerződés meghosszabbítására 

 

Előadó:   a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 

Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző 

Meghívott:   Tóth Imre elnök, Carissa Sportegyesület 
 

Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2019.01.15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2019.01.15. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: A Carissa Sportegyesülettel kötött bérleti szerződés 2018. 
december 31. napján lejárt. Az egyesület 1000,-Ft/hó bérleti díjat fizet az önkormányzatnak. Jelen 
előterjesztés javaslatot tesz a szerződés lejárati idejének meghosszabbítására 2020. december 
31-ig. 
 

23. Javaslat - a Dunaújvárosi Fabó Éva Sportuszoda felújításának ideje alatti időszakra -  a 
Búvársuli Sportegyesület támogatására 
 
Előadó: gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

 pénzügyi bizottság elnöke 

 oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke 
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 ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 

 Kemenczei Anett ügyintéző 

Meghívott: Gurisatti Róbert elnök (2400 Dunaújváros, Móricz Zs. u. 10/c.) 
  

Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2019.01.15. 
pénzügyi bizottság          2019.01.15. 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság      2019.01.15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                       2019.01.15. 
   
A napirendi pont rövid tartalma: A Búvársuli Sportegyesület elnöke azzal a kérelemmel fordult 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatához, hogy a Dunaújvárosi Fabó Éva Sportuszoda 
felújításának idejére az iváncsai uszodában tartandó edzéseik finanszírozásához anyagi 
támogatást biztosítson. 
 

24. Az INNOPARK Nonprofit Kft. egyes feladatai, és az ahhoz kapcsolódó eszközök, valamint a 
humán erőforrás DVG Zrt.-be történő átcsoportosítására 
 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Dr. Horinka Hajnalka ügyintéző  
Meghívott:   Rauf Norbert az INNOPARK NKft. ügyvezetője                     
 Mádai Balázs Gábor, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság        2019.01.15. 
pénzügyi bizottság                                                                                    2019.01.15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                                      2019.01.15. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés az INNOPARK Nonprofit Kft. egyes feladatai, 
és az ahhoz kapcsolódó eszközök, valamint a humán erőforrás egy részének a DVG Zrt.-be történő 
átcsoportosítására tesz javaslatot. 
 

25. Javaslat a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. (DSZSZ Kft.) ügyvezetője 
lemondása miatt új ügyvezető megválasztására, valamint az önkormányzat és a DSZSZ Kft. 
közötti tagi kölcsönszerződés módosítására 

 

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

Előkészítő:   Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető  
Dr. Kaja Edit ügyintéző 

Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2019.01.15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2019 01.15. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: Tekintettel arra, hogy Lángi Gábor a Társaság jelenlegi 
ügyvezetője lemondott megbízatásáról szükséges gondoskodni az új tisztségviselő 
megválasztásáról. DMJV Közgyűlése 709/2018. (XII.13.) határozatával döntött a DSZSZ Kft. 
részére tagi kölcsön nyújtására és Önkormányzata és a DSZSZ Kft. között tagi kölcsönszerződés 
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jött létre 2019. január 7. napján, szerződés 5. pontja rendelkezik az ügyvezető díjazásának 
utalásáról, ezért szükséges ezen szerződést is módosítani. 
  

26. Javaslat az önkormányzati tulajdonban álló, dunaújvárosi 25/4/D/2 hrsz.-ú, természetben a 
Semmelweis Ignác utca 8. szám pinceszintjén található, 28 m² nagyságú, "üzlethelyiség" 
megnevezésű ingatlan hasznosítására 
 
Előadó:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Előkészítő:  Dr. Horinka Hajnalka ügyintéző 
Meghívott:  - 
 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2019.01.15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2019 01.15. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Szőke Károly Márton kérelmet nyújtott be az önkormányzati 
tulajdonban álló, Dunaújváros belterület 25/4/D/2 helyrajzi szám alatt felvett  – természetben a 
Dunaújváros belterület, Semmelweis Ignác utca 8. szám pinceszintjén található – 28 m² területű 
"üzlethelyiség" megnevezésű ingatlan bérlésére vonatkozóan. 
 

27. Javaslat a DVG Zrt.-vel megkötendő vállalkozási szerződés véleményezésére 
 
Előadó: jogi és közgyűlési osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2019 01.15. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a 655/2018. (XII.13.) határozat végrehajtására 
irányul. 
 

28. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2018. évi munkájáról szóló 
beszámoló elfogadására 

Előadó: Dr. Sürü Renáta jegyző 
Előkészítő: Dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető 
Meghívott: - 
 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2019. 01.15. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A jegyző évente tájékoztatja a közgyűlést a polgármesteri 
hivatal munkájáról, az ügyintézésről. Az előterjesztés melléklete a Polgármesteri Hivatal 
köztisztviselőinek 2018. évben végzett munkájáról szóló részletes beszámolót tartalmazza. 
 
 
Dunaújváros, 2019. január 11. 
 
 
               Tóth Kálmán s.k. 
                                                                                             a bizottság elnöke 
 
 


