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M E G H Í V Ó  
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
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Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 2. „C” szárny Közgyűlési teremben 
 
 
Javasolt napirendek: 

1.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2019. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
 
Előadó: Pintér Tamás polgármester 
Előkészítő: Salamonné Pintér Mónika költségvetési és pénzügyi osztályvezető  
 Nagy Lászlóné költségvetési vezető ügyintéző 
Meghívott:    - 
Véleményező bizottságok: 
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság   
 2019. 12. 17. 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság      2019. 12. 17. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése által elfogadott 2019. évi költségvetést érintő döntések, valamint a kötött 
felhasználású állami támogatások felhasználása és saját hatáskörű előirányzat 
változások átvezetése a költségvetési rendeleten 
 
 

A következő napirendi pontokat csak az ügyrendi, igazgatási és jogi 
bizottság tárgyalja! 
 
 
2.Javaslat a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/1187-1/2019. számú 
törvényességi felhívásának megtárgyalására 
 
Előadó: a polgármester 



Előkészítő: Dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2019. 12. 17. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi 
felhívással élt a közgyűlés 2019. október 29-én megtartott alakuló ülése miatt. 
 
3.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervei Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló 37/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelete 
módosítására 
 
Előadó:          Pintér Tamás - polgármester 
Előkészítő:   Dr. Sürü Renáta - jegyző  
                       Dr. Molnár Attila - aljegyző 
Meghívott:    - 
Véleményező bizottságok: 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2019. 12. 17. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A Fejér Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti 
Osztályának FE/02/1187-1/2019. számon kibocsátott törvényességi felhívásának 
eleget téve a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
37/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelete módosítását újraalkotni szükséges.   
 
4.Javaslat szavazatszámláló bizottság elnökének és tagjainak megválasztására 
 
Előadó: a polgármester 
Előkészítő: Dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető 
Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                       2019. 12. 17. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az alpolgármestereknek a kormányhivatal 
törvényességi felhívása miatti újbóli megválasztásához ad hoc szavazatszámláló 
bizottság megválasztása szükséges az SZMSZ rendelkezéseinek 
figyelembevételével. 
 
5.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere illetményének, 
valamint költségtérítésének megállapítására 
 
Előadó: Dr. Sürü Renáta jegyző 
Előkészítő: Dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság      2019. 12. 17. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény vonatkozó 
szabályai alapján a polgármester illetményét, költségtérítésének mértékét, valamint 
az egyéb juttatásokat a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kell 
megállapítani. A kormányhivatal törvényességi felhívása miatt indokolt az alakuló 
ülésen hozott döntés újbóli meghozatala. 
 



6.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város főállású alpolgármesterei 
illetményének, valamint költségtérítésének megállapítására 
 
Előadó: Pintér Tamás polgármester 
Előkészítő: Dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                       2019. 12. 17. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény vonatkozó 
szabályai alapján a főállású alpolgármester illetményét a jogszabályban 
meghatározott  mértékek között a képviselő-testület jogosult megállapítani. 
Tekintettel arra, hogy a kormányhivatal törvényességi felhívása miatt az 
alpolgármestereket a közgyűlés ismét megválasztotta, indokolt illetményük újbóli 
megállapítása. 
 
7.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Szociális, Egészségügyi 
és Lakhatási Bizottsága elnökének és tagjainak megválasztására 
 
Előadó: a polgármester 
Előkészítő: Dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető 
Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                       2019. 12. 17. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (1) bekezdése alapján a közgyűlés a szervezeti és 
működési szabályzatban meghatározott bizottságokat hozhat létre, és 
megválaszthatja a bizottság elnökét és tagjait. A bizottság a közgyűlés alakuló ülésén 
már megválasztásra került, de a kormányhivatal törvényességi felhívása miatt 
indokolt a bizottság elnökének és tagjainak újbóli megválasztása. 
 
8.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Ifjúsági, Sport és 
Turisztikai Bizottsága elnökének és tagjainak megválasztására 
 
Előadó: a polgármester 
Előkészítő: Dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                       2019. 12. 17. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (1) bekezdése alapján a közgyűlés a szervezeti és 
működési szabályzatban meghatározott bizottságokat hozhat létre, és 
megválaszthatja a bizottság elnökét és tagjait. A bizottság a közgyűlés alakuló ülésén 
már megválasztásra került, de a kormányhivatal törvényességi felhívása miatt 
indokolt a bizottság elnökének és tagjainak újbóli megválasztása. 
 
9.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Közbiztonsági és 
Környezetvédelmi Bizottsága elnökének és tagjainak megválasztására 
 
Előadó: a polgármester 



Előkészítő: Dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                       2019. 12. 17. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (1) bekezdése alapján a közgyűlés a szervezeti és 
működési szabályzatban meghatározott bizottságokat hozhat létre, és 
megválaszthatja a bizottság elnökét és tagjait. A bizottság a közgyűlés alakuló ülésén 
már megválasztásra került, de a kormányhivatal törvényességi felhívása miatt 
indokolt a bizottság elnökének és tagjainak újbóli megválasztása. 
 
10.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Kulturális és 
Társadalmi Kapcsolati Bizottsága elnökének és tagjainak megválasztására 
 
Előadó: a polgármester 
Előkészítő: Dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                       2019. 12. 17. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (1) bekezdése alapján a közgyűlés a szervezeti és 
működési szabályzatban meghatározott bizottságokat hozhat létre, és 
megválaszthatja a bizottság elnökét és tagjait. A bizottság a közgyűlés alakuló ülésén 
már megválasztásra került, de a kormányhivatal törvényességi felhívása miatt 
indokolt a bizottság elnökének és tagjainak újbóli megválasztása. 
 
11.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi, Gazdasági 
és Városüzemeltetési Bizottsága elnökének és tagjainak megválasztására 
 
Előadó: a polgármester 
Előkészítő: Dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                       2019. 12. 17. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (1) bekezdése alapján a közgyűlés a szervezeti és 
működési szabályzatban meghatározott bizottságokat hozhat létre, és 
megválaszthatja a bizottság elnökét és tagjait. A bizottság a közgyűlés alakuló ülésén 
már megválasztásra került, de a kormányhivatal törvényességi felhívása miatt 
indokolt a bizottság elnökének és tagjainak újbóli megválasztása. 
 
12.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Ügyrendi, Igazgatási és 
Jogi Bizottsága elnökének és tagjainak megválasztására 
 
Előadó: a polgármester 
Előkészítő: Dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                       2019. 12. 17. 



A napirendi pont rövid tartalma: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (1) bekezdése alapján a közgyűlés a szervezeti és 
működési szabályzatban meghatározott bizottságokat hozhat létre, és 
megválaszthatja a bizottság elnökét és tagjait. A bizottság a közgyűlés alakuló ülésén 
már megválasztásra került, de a kormányhivatal törvényességi felhívása miatt 
indokolt a bizottság elnökének és tagjainak újbóli megválasztása. 
 
13.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2020. évi 
munkatervének elfogadására 
 
Előadó: a polgármester 
Előkészítő: Dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2019. 12. 17. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a közgyűlés 2020. évi 
munkatervének elfogadására tesz javaslatot. 
 
 
Dunaújváros, 2019. december 13. 
 
 
 
         Tóth Kálmán s.k. 
                    a bizottság elnöke 


