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M E G H Í V Ó 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottsága 
2019. november 19-én (kedd) 14 órai kezdettel 

rendes zárt ülést tart, melyre meghívom 
 
 

Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 2. „C” épület, Közgyűlési terem 
 

Javasolt napirendek: 
 
1.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata folyószámla-hitel 
igénybevételének megtárgyalására 
 
Előadó: Pintér Tamás polgármester 
Előkészítő: Salamonné Pintér Mónika osztályvezető  
 Börcs-Bajnok Csilla számviteli vezető ügyintéző 
Meghívott: -  
Véleményező bizottságok: 
Pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2019. 11.19. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2019. 11. 19. 
A napirendi pont rövid tartalma: A 2020. évben jelentkező költségvetési bevételek 
és teljesítendő költségvetési kiadások időbeni elkülönülése, egyenlőtlensége miatt 
keletkező átmeneti hiány finanszírozására megoldást jelentene a folyószámla-
hitelkeret szerződés megkötése. 

 

2.Javaslat Köller Ágnes felperesnek – Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata alperes ellen – kártérítés és járulékai iránti perében jogi 
képviselő megbízására II. fokú eljárásban 

 

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  2019.11. 19. 
pénzügyi, gazdasági és környezetvédelmi bizottság    2019. 11. 19.  
A napirendi pont rövid tartalma: Köller Ágnes felperes által 140.881,-Ft kártérítés 
és járulékai iránt a Dunaújvárosi Járásbíróság előtt indított eljárásban meghozott 
P.20.576/2019/25. számú ítélete ellen benyújtott fellebbezés okán a Székesfehérvári 
Törvényszék, mint másodfokú bíróság előtt 1.Pf.231/2019. számon eljárás indult. 
Tárgyi ügyben – tekintettel az ügy szakmai ismeretére – az elsőfokú eljárásra 
megbízott ügyvéd meghatalmazása indokolt. 
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3. Javaslat „Dunaújváros Egészségügyéért” díj adományozására 
 
Előadó: Pintér Tamás polgármester 
Előkészítő: humán szolgáltatási osztályvezető 

 Dr. Schleicher Judit jogi és egészségügyi ügyintéző 

Meghívott: -  

Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2019. 11. 19. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                            2019. 11. 19. 
A napirendi pont rövid tartalma: A 14/2018. (VI.22.) önkormányzati rendelet 5.§ (4) 
bekezdése értelmében a „Dunaújváros Egészségügyéért” díj adományozásáról a 
közgyűlés a novemberi rendes ülésen dönt. 
 
4.Javaslat a Szociális Munkáért – Dunaújváros díj adományozására 

 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő: humán szolgáltatási osztályvezető 

 Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző 

Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2019. 11. 19. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 11. 19. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A Szociális Munkáért – Dunaújváros díj adományozásáról a 2019. évben a közgyűlés 
a novemberi rendes ülésén dönt. 
 

5.Javaslat a Konto-Roll Kft. megbízási szerződésének módosítására  
 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
Meghívott:   Erdődi Zoltán ügyvezető, Konto-Roll Kft. 
                     2400 Dunaújváros, Építők útja 1. 
Véleményező bizottságok:  
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 11. 19.   
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Közgyűlése a 436/2018. 
(VII.12.) határozatával döntött arról, hogy felhatalmazza a polgármestert 
könyvszakértő megbízására a 336/2018. (V.31.) határozatban kifogásolt ügyletekre 
vonatkozó ügyiratok vizsgálatára és a megbízási szerződés aláírására. Szükséges a 
megbízás határidejének újabb módosítása. 
 

 

 

 

Dunaújváros, 2019. november 15. 
 
 
               Tóth Kálmán s.k. 
                                                                                             a bizottság elnöke 
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