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M E G H Í V Ó

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottsága, 

2020. július 16-án (csütörtök) 08,20 órai kezdettel
nyílt ülést tart, melyre meghívom

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

Javasolt napirendek:

1.Javaslat az Intercisa Múzeum alapító okiratának módosítására

Előadók: az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető
Bokor Zsuzsanna vezető ügyintéző

Meghívott: Farkas Lajos, az Intercisa Múzeum igazgatója 
Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 2020. 07. 16.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2020. 07. 16.
A  napirendi  pont  rövid  tartalma: A  kulturális  intézményekben  foglalkoztatottak
közalkalmazotti  jogviszonyának  átalakulásáról,  valamint  egyes  kulturális  tárgyú
törvények módosításáról szóló 2020. XXXII.  törvény alapján a közgyűjtemények –
könyvtár, múzeum - alapító okiratát módosítani kell.

2.Javaslat  a  József  Attila  Könyvtár  Dunaújváros  alapító  okiratának
módosítására

Előadók: az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető
Bokor Zsuzsanna vezető ügyintéző

Meghívott: Tóth Éva, a JAK igazgatója
Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 2020. 07. 16.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2020. 07. 16.

mailto:ugyrendi@pmh.dunanet.hu


A  napirendi  pont  rövid  tartalma: A  kulturális  intézményekben  foglalkoztatottak
közalkalmazotti  jogviszonyának  átalakulásáról,  valamint  egyes  kulturális  tárgyú
törvények módosításáról szóló 2020. XXXII.  törvény alapján a közgyűjtemények –
könyvtár, múzeum - alapító okiratát módosítani kell.

3.Javaslat  a  veszélyhelyzet  során  nyújtott  többletmunkák  elismeréseként
egyszeri rendkívüli juttatás nyújtásáról

Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető
Meghívott: Bölcskei  Anna Mária,  az Egyesített  Szociális Intézmény és Árpád-

házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézményvezetője
Mészárosné  Libor  Ágnes,  az  Útkeresés  Segítő  Szolgálat
intézményvezető-helyettese
Nics  Éva,  a  Jószolgálati  Otthon  Közalapítvány  kuratóriumának
elnöke

Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság  2020. 07. 16.
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2020. 07. 16.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2020. 07. 16.
A napirendi pont rövid tartalma: Az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi
Szent  Erzsébet  Idősek  Otthonai  intézményben,  az  Útkeresés  Segítő  Szolgálat
Családok  Átmeneti  Otthona  szakmai  egységében,  valamint  a  Jószolgálati  Otthon
Közalapítvány fogyatékos személyek ápoló otthonában dolgozó alkalmazottakat  a
veszélyhelyzet  alatt  végzett  lelkiismeretes  és  felelősségteljes  munkájuk
elismeréseként  DMJV  Önkormányzata  az  Önkormányzat  2020.  évi  költségvetési
lehetőségeihez mérten támogatni kívánja.

4.Javaslat  a  Dunaújvárosi  Óvoda  intézménynél  1  fő  udvaros-karbantartó
álláshely engedélyezésére 

Előadó: oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

  Előkészítő:  Molnár-Osztrocska Diána – osztályvezető
Péter Kata ügyintéző

  Meghívott:  Gyenes Józsefné intézményvezető
  Véleményező bizottságok:

oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 2020. 07. 16.
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2020. 07. 16.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2020. 07. 16.
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője azzal a
kéréssel fordult Önkormányzatunkhoz, hogy az óvoda 2020. augusztus 1-jétől plusz
1 fő udvaros-karbantartót alkalmazhasson. Jelenleg 7 udvaros és 5 fő karbantartó
dolgozik a 12 óvodai tagintézményben.  Az új álláshely többletfinanszírozást igényel,
melynek összege 2020. évre – 4 hónapra –  972.972,- Ft.
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5.Javaslat  a  Bartók  Kamaraszínház  és  Művészetek  Háza  alapító  okiratának
módosítására

Előadók: az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető
Péter Kata ügyintéző

Meghívott: Őze Áron igazgató 
Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 2020.  07. 16.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2020.  07. 16.
A     napirendi     pont     rövid     tartalma:   A kulturális  intézményekben  foglalkoztatottak
közalkalmazotti  jogviszonyának  átalakulásáról,  valamint  egyes  kulturális  tárgyú
törvények  módosításáról  szóló  2020.  XXXII.  törvény  alapján  a  kulturális
intézményekben  foglalkoztatottak  jogviszonyának  módosulása  miatt  az  intézmény
alapító okiratát módosítani kell.

6.Javaslat  a dunaújvárosi  52  helyrajzi  számon  nyilvántartott,  kivett  óvoda,
udvar  megnevezésű,  természetben  Dunaújváros,  Latinovits  Z.  utcában
található ingatlan értékesítésére

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

Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető
Dr. Horinka Hajnalka ügyintéző

Meghívott: Králik Gyula elnök, Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara
Véleményező bizottságok:
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2020. 07. 16.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2020. 07. 16.
A napirendi  pont  rövid  tartalma: A  Dunaújvárosi  Kereskedelmi  és  Iparkamara
ajánlatot nyújtott be a dunaújvárosi 52 hrsz.-ú, Dunaújváros,  Latinovits Z. utcában
található  ingatlanrész  megvásárlása  iránt.  Az  ingatlan  az  önkormányzat  és  az
Iparkamara közös tulajdonában van,  az  önkormányzat  tulajdonában álló  részt  az
Iparkamara bérli 2021. december 31-ig.

7.Javaslat a DVG Zrt. operatív vezetési struktúrája rendezésére

El  őadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

El  őkészítő:  Dr. Vántus Judit osztályvezető
Meghívott: -
Véleményez  ő bizottságok:  
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2020. 07. 16.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2020. 07. 16.
A napirendi pont rövid tartalma: 
A DVG Zrt. operatív működése hatékonysága növelésére szükséges vezérigazgató
kinevezése.
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8.Javaslat a DKKA Nonprofit Kft. egyik felügyelőbizottsági tagja lemondásának
elfogadására, új felügyelőbizottsági tag megválasztására

Előadó a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Dr. Vántus Judit jogi és vagyonkezelési osztályvezető 
Serfőző Anikó ügyintéző

Meghívott: -
Véleményező bizottságok:
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2020. 07. 16.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2020. 07. 16.
A  napirendi  pont  rövid  tartalma: Kósa  Gábor  felügyelőbizottsági  tag  levélben
fordult  az  Önkormányzathoz,  melyben  lemond  tisztségéről.  Szükséges  új  tag
megválasztása.

Dunaújváros, 2020. július 15. 

      Tóth Kálmán s.k.
                                                                                            a bizottság elnöke
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