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M E G H Í V Ó 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottsága 
2021. június 23-án (szerda) 10,30 órai kezdettel 

 nyílt ülést tart, melyre meghívom 
 
 

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

1.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről 
és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 
módosítására 
 
Előadó: Pintér Tamás polgármester 
Előkészítő: Salamonné Pintér Mónika költségvetési és pénzügyi osztályvezető 

 Nagy Lászlóné költségvetési ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. 06. 23. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 06. 23. 
Az előterjesztés rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése által elfogadott 2021. 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 Önkormányzata Közgyűlésének az 
önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményekről 
szóló 13/2021. (V.13.) önkormányzati rendelete módosítására 
 
Előadók:  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:  - 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság  2021. 06. 23. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság   2021. 06. 23. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2021. 06. 23.  
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A napirendi pont rövid tartalma: Az Útkeresés Segítő Szolgálat Családok Átmeneti 
Otthona intézményi térítési díjának pontosítása szükséges számelírás miatt. 
 
3.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a lakások 
és helyiségek bérletéről és a lakbérekről szóló 25/2017. (VI. 16.) önkormányzati 
rendeletének módosítására 
 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke 

Előkészítő: Árokszállási Ibolya osztályvezető 
Meghívott:  -  
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2021. 06. 23. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2021. 06. 23. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2021. 06. 23. 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság  2021. 06. 23. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlésének a lakások és helyiségek bérletéről és a lakbérekről szóló 25/2017. (VI. 16.) 
önkormányzati rendelet módosítására a bizottság névváltozása, valamint a Fejér Megyei 
Rendőr-főkapitánysággal kötendő megállapodás létrejöttéhez a bérlőkijelölési jog biztosítása 
miatt van szükség. 
 
4.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi 
költségvetésének I-III. havi pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására 
 
Előadó: Pintér Tamás polgármester  

 Előkészítő: Salamonné Pintér Mónika költségvetési és pénzügyi osztályvezető 
 Börcs-Bajnok Csilla számviteli ügyintéző 

Véleményező bizottságok:   
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2021. 06. 23. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság   2021. 06. 23. 
Az előterjesztés rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2021. évi 
költségvetésének I-III. havi pénzügyi teljesítéséről, szöveges indoklással és számszaki 
melléklettel.  
 
5.Javaslat Kisapostag Község Önkormányzatával adómegosztási és közigazgatási 
határmódosítási megállapodás megkötésére  
 
Előadó: Pintér Tamás – polgármester 
Előkészítő: dr. Molnár Attila – jegyző   
Meghívott: Nagy Attila - Kisapostag Község polgármestere 
Véleményező bizottság: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2021. 06. 23. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. 06. 23. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és Kisapostag Község Önkormányzata között, területátadással 
összefüggésben előkészített és véglegesített megállapodás megkötésére tesz javaslatot. 
 
 
 
 
 
 



6.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére közbeszerzési 
eljárások teljes körű lebonyolítására, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói 
feladatok ellátására vonatkozó ajánlat értékelésére, a megbízási szerződés-
tervezetének jóváhagyására 
  
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
a közbeszerzési és bíráló bizottság elnöke 

Előkészítő: Dr. Molnár Attila jegyző 
Dzsupin Andrea közbeszerzési referens 

Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 
Közbeszerzési és Bíráló Bizottság 

2021. 06. 23. 
2021. 06. 23. 
2021. 06. 23. 

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által, 
közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítása tárgyban, 12 hónapra kötött határozott 
időtartamú Megbízási Szerződés rövidesen lejár, így a fenti tárgyban ajánlatkérés történ, 
melynek értékelése szükséges. 
 
7.Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó 
szolgáltatási keretszerződés 2. sz. módosítás - 2021. április-december hónap - 
megkötésére 

 

Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Beéry Réka városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 

 Telekesné Szerényi Orsolya pénzügyi gazdálkodási ügyintéző 

Meghívott:  DVG Zrt képviselője 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2021. 06. 23. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2021. 06. 23. 
A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Önkormányzata a DVG Zrt. útján látja el 
közfeladatait évente kötendő szolgáltatási keretszerződés alapján. Jelen előterjesztés a 
költségvetési rendelet elfogadásáig, azaz 2021. január-március hónapra kötött szerződésben 
fel nem használt keretösszegek 2021. április-december hónapokra kötött szerződésbe, 
valamint feladatsorok közötti átcsoportosításra tesz javaslatot. 
 

8.Javaslat a Verebély László út és a 6. sz. főút között húzódó csapadékvíz elvezető 
árok tisztítására vonatkozó vállalkozási szerződés megkötésére 

 
Előadó:  Beéry Réka városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
Előkészítő:  Beéry Réka városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 

 Nyáradi Anna ügyintéző 

Meghívott:  Duka László, műszaki igazgató DVG Zrt. 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2021. 06. 23. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2021. 06. 23. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Verebély út és a 6. sz. főút közötti területen húzódó, a 
Verebély úti telephelyekről az összegyűjtött csapadékvizet az Alsófoki-patakba vezető 
vízelvezető árok tisztítása vált szükségessé. Jelen előterjesztés a DVG Zrt. árajánlata 
alapján az árok tisztításra vonatkozó vállalkozási szerződés megkötésére tesz javaslatot. 
 
 
 



9.Javaslat önkormányzati tulajdonú intézmények felújítási munkáira 
 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Beéry Réka városüzemeltetési és beruházási osztályvezető  
 Mózes Tibor ügyintéző 
Meghívott:  Duka László – műszaki igazgató DVG Zrt. 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2021. 06. 23. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2021. 06. 23. 
A napirendi pont rövid tartalma: Jelen előterjesztés a MRE Újváros Drogambulancia 
lefolyóvezeték csere pótmunkáira, a Dunaferr iskola konyha padló -, a Móricz iskola konyha 
kémény javítási munkáira, a Petőfi iskola konyha részleges burkolat és lefolyó csere és a 
BIROK Szabó Magda Tagintézmény konyha ételszállító lift csere munkáira tesz javaslatot a 
DVG Zrt. által megküldött költségvetések alapján. 
 
10.Javaslat a Dunaújvárosi Vízi Társulatnak a közcélú vízgazdálkodási feladatok 
ellátására vonatkozó önkormányzati hozzájárulás biztosítására 
 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Beéry Réka Városüzemeltetés és Beruházási Osztály vezetője 
 Magyar Kamilla ügyintéző 
Meghívott:  Megulesz Gabriella Dunaújvárosi Vízi Társulat igazgató 
Véleményező bizottságok:  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2021. 06. 23. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2021. 06. 23. 
Az előterjesztés rövid tartalma: Dunaújváros MJV Önkormányzatának tulajdonában lévő 
vízgazdálkodási művek üzemeltetésére, karbantartására, azaz a közcélú vízgazdálkodási 
feladatok ellátására, fenntartási munkákra irányuló 2021. július 1. - 2022. június 30-ig tartó 
üzemeltetési szerződés megkötése a Dunaújvárosi Vízi Társulattal. 
 
11.Javaslat a Dunaújvárosi Köztemető XXX. parcellájában 2 db urnafal kivitelezésére 
vonatkozó vállalkozási szerződés megkötésére 
 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Beéry Réka Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője 
 Magyar Kamilla ügyintéző 
Meghívott:  Tóth Lászlóné Borostyán Tóth Kft. ügyvezető 
Véleményező bizottságok:  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2021. 06. 23. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2021. 06. 23. 
Az előterjesztés rövid tartalma:Jelen előterjesztés a Dunaújvárosi Köztemető XXX. 
parcellájában 2 db urnafal kivitelezése vonatkozásában, a beérkezett árajánlatok alapján a 
vállalkozási szerződés megkötésére tesz javaslatot. 
 
12.Javaslat a köztéri játszótéri eszközök és fitnesz parkok szabványossági 
vizsgálatára 
 
Előadó:  Beéry Réka osztályvezető 
Előkészítő:  Tóth Andrea ügyintéző 
Véleményező bizottság:  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2021. 06. 23. 



ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2021. 06. 23. 
Az előterjesztés rövid tartalma: Dunaújváros közigazgatási területén 34 darab 
önkormányzati üzemeltetésű közterületi játszótér és 2 darab felnőtt fitnesz park található. 
Jogszabályi változások miatt az idei évben szükségessé vált az önkormányzat 
üzemeltetésében álló köztéri játszóterek és fitnesz eszközök szabványossági vizsgálatának 
lefolytatása.  
 
13.Javaslat a Fáy András utcai műfüves sportpálya területén „Teq ONE” típusú teqball 
asztal telepítésére 
 
Előadó:  pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke  
 ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
Előkészítő:  Tóth Andrea ügyintéző  
Véleményező bizottság: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2021. 06. 23. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2021. 06. 23. 
Az előterjesztés rövid tartalma: A Dunaújváros, Fáy András utcai műfüves futballpálya már 
évek óta feszültségeket kelt a sportpálya közelében élő lakóközösség és a sportolni vágyó 
fiatalok között. Motyovszki Mátyás a körzet önkormányzati képviselője – mindkét fél érdekeit 
egyaránt szem előtt tartva – teqball asztal telepítésre tett javaslatot. A sportasztal egyedüli 
magyarországi forgalmazójától, a Teqball Kft.-től árajánlatot kértünk az eszköz beszerzésére 
és telepítésére, melyet jelen előterjesztés tartalmaz.  
 
14.Javaslat DMJV. közigazgatási területén napelemes, LED, mozgásérzékelős 
lámpatestek építésére 
 
Előadó:  Beéry Réka városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
Előkészítő:  Beéry Réka városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
 Gurubi István ügyintéző 
Véleményező bizottság: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2021. 06. 23. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 06. 23. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
Mezei Zsolt alpolgármester úr kérésére két helyen mértük fel napelemes, LED, 
mozgásérzékelős lámpatestek kiépítésének lehetőségét. 
1. helyszín: A Baracsi út 45-től induló és a Bocskai I. út 5/C mögötti parkhoz érkező 
lépcsősor. Szükséges 5 db. Lámpahely. 
2. helyszín: A Felső Duna parti sétány Október 23. tér és a Berzsenyi Dániel u. közötti 
szakasza. Szükséges 19 db. lámpahely a helyszín figyelembevételével 45 és 50 m. közötti 
lámpaosztással. 
 

15.Javaslat Dunaújváros, Liget közben a kijárt zöldterületre zúzottkő burkolat 
kialakítási munkálatára 
 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 a ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Beéry Réka városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 

Debreczeni Tamás területfejlesztési vezető ügyintéző  
Meghívott:  Szabó György Zoltán DVG Zrt. – vezérigazgató 
Véleményező bizottság:  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2021. 06. 23. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2021. 06. 23. 



A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a Dunaújváros, Liget közben a kijárt 
zöldterületre zúzottkő burkolat kialakítási munkálatára tesz javaslatot a DVG Zrt. által 
megküldött árajánlatok alapján. 
 
16.Javaslat a Dunaújváros Labdarúgó Sportlétesítmény-fejlesztés 2. ütem projektben 
fel nem használt támogatás visszafizetése kapcsán költségvetési előirányzat 
létrehozására és a szükséges átcsoportosítások elvégzésére 
 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
  az ifjúsági , sport és turisztikai bizottság elnöke 
Előkészítő: Szabó Imre osztályvezető 
  Borka Ildikó pályázati koordinációs vezető ügyintéző 

1. Meghívott:  - 
Véleményező bizottság:  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. 06. 23. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 06. 23. 
ifjúsági , sport és turisztikai bizottság 2021. 06. 23. 
Az előterjesztés rövid tartalma: Az Eszperantó úti Stadion fejlesztése támogatása céljából 
2014.06.13-án kötött támogatási szerződés alapján megvalósított projekt záró elszámolását 
elfogadták, a fel nem használt támogatási előleg, 20 396 940 Ft visszafizetendő. A tartalék 
soron 20 396 e Ft elkülönítésre került a költségvetési rendeletben, így a kötelezettségvállalás 
teljesítéséhez 2021. évi kiadási előirányzat létrehozása, valamint ezer Ft forráskiegészítés 
szükséges átcsoportosítás útján.  

 

17.Javaslat a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00001 “Nyugati gazdasági terület 
közlekedésfejlesztése Dunaújvárosban” projektben visszautalandó támogatási előleg 
kapcsán költségvetési előirányzat létrehozására és a szükséges átcsoportosítások 
elvégzésére 
 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
Előkészítő: Szabó Imre osztályvezető 
 Borka Ildikó pályázati koordinációs vezető ügyintéző 

1. Meghívott:  - 
Véleményező bizottság:  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság     2021.06.23. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2021.06.23. 
Az előterjesztés rövid tartalma: Az önkormányzatnak a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00001 
“Nyugati gazdasági terület közlekedésfejlesztése Dunaújvárosban” projektben 986 180 Ft 
támogatás-visszafizetési kötelezettsége áll fenn, mivel kisebb összegű támogatási előlegre 
volt jogosult, mint amennyit a belső költségátcsoportosításokat megelőzően folyósítottak. A 
maradványösszeg előirányzatként a tartalék soron áll rendelkezésre, viszont a 
kötelezettségvállalás teljesítéséhez 2021. évi kiadási előirányzat létrehozása szükséges. 
 
18.Javaslat a KEHOP-1.2.1.-18-2018-00254 „Élhető éghajlatért – Helyi klímastratégia és 
szemléletformálás Dunaújvárosban” c. projektben média megjelenések lebonyolítása 
tevékenységhez kapcsolódó megbízási szerződés megszüntetésére és a 964/2020 
(XI.23) polgármesteri határozat hatályon kívül helyezésére 
 
Előadó: Szabó Imre Főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
Előkészítő: Szabó Imre Főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
 Bozóné Kovács Bettina pályázati koordinációs ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 



ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 06. 23. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. 06. 23. 
közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság 2021. 06. 23. 
A napirendi pont rövid tartalma: A 964/2020 (XI.23) polgármesteri határozat alapján a 
Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft.-vel 2020.12.01-jén média megjelenések 
lebonyolítására irányuló megbízási szerződést kötött az Önkormányzat. A megbízott 
akadályoztatottságára hivatkozva a kötelezettségvállalás megszüntetése vált szükségessé. 
Az előterjesztés tárgya a megszüntető megállapodás véleményezése. 
 
19.Javaslat a KEHOP-5.4.1-16-2016-00467 "Egyetlen Föld - az élő bolygónk" c. 
projektben média megjelenések lebonyolítása tevékenységhez kapcsolódó megbízási 
szerződés megszüntetésére és a 989/2020 (XI.24) polgármesteri határozat hatályon 
kívül helyezésére 
 
Előadó: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
Előkészítő: Szabó Imre Főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
 Bozóné Kovács Bettina pályázati koordinációs ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 06. 23. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. 06. 23. 
közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság 2021. 06. 23. 
A napirendi pont rövid tartalma: A 989/2020 (XI.24) polgármesteri határozat alapján a 
Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft.-vel 2020.12.01-jén média megjelenések 
lebonyolítására irányuló megbízási szerződést kötött az Önkormányzat. A megbízott 
akadályoztatottságára hivatkozva a kötelezettségvállalás megszüntetése vált szükségessé. 
Az előterjesztés tárgya a megszüntető megállapodás véleményezése. 
 
20.Javaslat DMJVÖ Közgyűlése 268/2021.(III.22.) határozatának hatályon kívül 
helyezésére 

 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
Előkészítő: Szabó Imre, főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
 Hévízi Andrea, településrendezési ügyintéző 
Véleményező bizottságok:  
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 06. 23. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság   2021. 06. 23. 
A napirendi pont rövid tartalma: DMJVÖ Közgyűlése 15/2013.(IV.26.) rendeletével 
elfogadta a Dunaújváros településképi eljárásairól és az önkormányzati építészeti-műszaki 
tervtanácsról szóló rendeletét, melyben Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
Közgyűlése a közigazgatási területére kiterjedő illetőséggel a polgármester településképi 
véleményének szakmai megalapozása érdekében Építészeti - Műszaki Tervtanácsot 

működtet. A Tervtanács feladatra kijelölt tagokkal megkötött szerződés meghatározott időre 

szólt, így új megbízási szerződés megkötése szükséges, melyről a jelen előterjesztés szól. 
 

21.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város környezeti állapotáról szóló tájékoztató 
elfogadására és kiadására 
 
Előadó: a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
 Petrovickijné Dr. Angerer Ildikó környezetvédelmi vezető ügyintéző 
Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 



közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság 2021. 06. 23. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2021. 06. 23.  
A napirendi pont rövid tartalma: A környezet védelmének általános szabályiról szóló 1995. 
évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdésének e) pontja, valamint az 51. § (3) bekezdésében 
foglaltak szerint a települési önkormányzat az illetékességi területén tájékoztatja a 
lakosságot a helyi környezet állapotának alakulásáról. E jogszabályi követelménynek 
teszünk eleget Dunaújváros Megyei Jogú Város környezeti állapotáról szóló tájékoztató 
elkészítésével és kiadásával.  
 
22.Javaslat a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodás módosítására (2. forduló) 
 
Előadó: a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság elnöke 
 a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Szabó Imre osztályvezető 
 Petrovickijné Dr. Angerer Ildikó környezetvédelmi vezető ügyintéző 
Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 
közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság 2021. 06. 23. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság   2021. 06. 23 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2021. 06. 23. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás megkereste Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatát, 
hogy a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának módosításáról szóló előterjesztést 2. fordulóban tárgyalja és határozzon 
róla. A Tagi önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Társulás által megküldött, 
a tagi önkormányzatok módosító javaslatait is tartalmazó döntést igénylő előterjesztésekről a 
kézhezvételtől számított 30 napon belül határozatot hoznak, melyet a döntést követő 15 
napon belül a Társulási Tanács elnökének megküldenek.” A tagi önkormányzatok részéről 
módosító javaslat, észrevétel nem érkezett, ezért a most megküldött előterjesztés tartalma 
mindenben megegyezik az első fordulóban (véleményezési szakasz) kiküldött anyaggal. 

 
23.Javaslat a DV N Zrt. -vel támogatási szerződés megkötésére 
 
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
Előkészítő:  Szabó Imre – osztályvezető 
Meghívott:   
Véleményező bizottságok:  
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2021. 06. 23. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 06. 23. 
A napirendi pont rövid tartalma: A TOP plusz 2021-2027-es időszak projektjeit a DV N Zrt. 
és a DMJV Önkormányzata tervezetten konzorciumban fogja megvalósítani.  
A pályázatok előzetes anyagainak, az ITS alapdokumentum elkészítéséhez szükséges 
forrás biztosítása, melyet ÁFA nélkül működési támogatásként célszerű nyújtani. 
 
24.Javaslat új Integrált Településfejlesztési Stratégia készítésének elindítására 
 
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
Előkészítő:  Szabó Imre – osztályvezető 
                       Kárgli Rita - településrendezési vezető ügyintéző 
Meghívott:  -  
Véleményező bizottságok: 



a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2021. 06. 23. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 06. 23. 
A napirendi pont rövid tartalma: 2022-től új Európai Uniós projektek indulnak, amelyhez új 
fejlesztési dokumentumok kellenek. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerinti 
eljárásrend több hónapos, ezért szükséges most elindítani az új dokumentumok készítését, 
hogy a projektek meghirdetésekor már a megfelelő dokumentumok álljanak rendelkezésre. 
 
25.Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának elindítására 
a Szilágyi E. u. – Szent György út – 1526/19 hrsz-ú út által határolt területen 
 
Előadó: a Pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
Előkészítő:  Szabó Imre – osztályvezető 
                       Kárgli Rita - településrendezési vezető ügyintéző 
Meghívott:  Kukucska Dávid, expanziós cégvezető, Lidl Magyarország Bt. 
 (david.kukucska@lidl.hu) 
Véleményező bizottságok: 
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2021. 06. 23. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 06. 23. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Lidl Magyarország Bt. kérelmében jelezte, hogy 
szeretné, ha a tulajdonában lévő 1526/2 és 1527/3 hrsz-ú telek rendezési tervi besorolása 
Vt-2 építési övezet legyen. 
 
26.Javaslat haszonkölcsön szerződés megkötésére a 772/33 és 772/34 helyrajzi számú 
ingatlanok vonatkozásában 
 
Előadó:  pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető  
 Nagyidai Napsugár településrendezési ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottság:  

pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. 06. 23. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 06. 23.   
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00002 „Kandó 
Kálmán tér közlekedésbiztonsági fejlesztése Dunaújvárosban” projekt megvalósítása 
érdekében a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel kötendő, 772/33 és 772/34 helyrajzi számú 
területek igénybevételét biztosító haszonkölcsön szerződés véleményezésére és 
elfogadására irányul. 
 
27.Javaslat haszonkölcsön szerződés megkötésére a 2848/4 és 3358 helyrajzi számú 
ingatlanok vonatkozásában 
 
Előadó:  pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Szabó Imre Főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 

Nagyidai Napsugár településrendezési ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottság:  

pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. 06. 23. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 06. 23.   
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a TOP-6.3.3-16-DU1-2018-00001 
„Táborállás csapadékvíz elvezetése”  projekt megvalósítása érdekében a Magyar Közút 



Nonprofit Zrt-vel kötendő,  2848/4 és 3358 helyrajzi számú területek igénybevételét biztosító 
haszonkölcsön szerződés véleményezésére és elfogadására irányul. 
 
28.Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda alapító okiratának módosítására 
 
Előadó: az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke                    
                      az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető 
                      Kiss Dalma intézményigazgatási ügyintéző 
Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság                   2021. 06. 23. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                             2021. 06. 23. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése a 545/2021. (V.27) határozatában módosította a Dunaújvárosi Óvoda intézmény 
alapító okiratát intézményátszervezés okán. A Dunaújvárosi Óvoda alapító okiratának 
módosítását 2021. június 4-én megküldtük a Magyar Államkincstár részére, aki az alapító 
okirat kiegészítését kérte önkormányzatunktól. 
 
29.Javaslat a kulturális alapítványok 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolók 
tudomásulvételére 

 
Előadók: az 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 intézményigazgatási vezető ügyintéző 
Meghívott:  Gyöngyössy Csaba, Modern Művészetért Közalapítvány, 
 Buza Andrea, Vágó Eszter Múzeumi és Műemlékvédelmi Alapítvány, 
  Várnai Gyula, Dunaferr-Art Alapítvány, 
                      Bokor Zsuzsanna, Dunaújvárosi Művészetért Alapítvány 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 2021. 06. 23. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. 06. 23. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 06. 23. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az alapítványok és közalapítványok az éves 
egyszerűsített beszámolók, és közhasznúsági jelentéseik megküldésével tájékoztatják az 
alapítókat az előző évi tevékenységükről, a bevételeik és kiadásaik alakulásáról. A kulturális 
ágazatban jelenleg 1 közalapítvány és 3 alapítvány működik, a 2020. évi jelentésüket 
elkészítették. 
 
30.Javaslat a Pannon Polgárőrség 2021. évi támogatására 
 
Előadó:  a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Előkészítő:  Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető 
 Szántóné Csonka Beáta ügyintéző 
Meghívott: Peczen Antal a Pannon Polgárőrség elnöke 
Véleményező bizottságok: 
közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság  2021. 06. 23. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2021. 06. 23. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2021. 06. 23. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Pannon Polgárőrség elnöke azzal a kéréssel fordult 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatához, hogy 400.000,- Ft összeggel járuljon 
hozzá az egyesületet 2021. évi működési költségeihez. 
 



31.Javaslat a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 2020. évi 
beszámolójának tudomásulvételére 
 
Előadó: a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság elnöke 
  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető 

 Szántóné Csonka Beáta ügyintéző 
Meghívott: Udvardi Sándor kuratóriumi elnök 
Véleményező bizottságok: 
közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság 2021. 06. 23. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltető bizottság 2021. 06. 23.  
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 06. 23. 
A napirendi pont rövid tartalma: Önkormányzatunk által alapított Dunaújváros és 
Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány benyújtotta 2020. évi beszámolóját és 
közhasznúsági jelentését, melyet tájékoztatásul terjesztünk a Tisztelt Közgyűlés elé. 
 
32.Javaslat a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2020. évi tűzvédelmi 
tevékenységéről szóló beszámolójának tudomásulvételére 
 
Előadó: a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető 
 Szántóné Csonka Beáta ügyintéző 
Meghívott: Magosi Lajos tű. ezredes Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
 igazgatója,  
 Lóki Richárd tű. alezredes Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
 kirendeltségvezetője,  
 Kővágó Dezső tű. százados Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-
 parancsnoksága megbízott tűzoltóparancsnoka 
Véleményező bizottságok: 
közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság  2021. 06. 23.  
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2021. 06. 23.  
A napirendi pont rövid tartalma: A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a 
tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény vonatkozó rendelkezése alapján a Dunaújvárosi 
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság elfogadásra megküldte a 2020. évi tűzvédelmi 
tevékenységéről szóló beszámolóját. 

 

33.Javaslat a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal megkötött megállapodás 
módosítására 

 
Előadók: a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság elnöke 
 a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető  
 Molnár Lenke intézményigazgatási ügyintéző 
Meghívott:  Suszter Tamás rendőralezredes, 
 a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság kapitányságvezetője 
 dr. Varga Péter r.dandártábornok, 

Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság főkapitánya 
Véleményező bizottságok:  
közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság  2021. 06. 23. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2021. 06. 23. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke  2021. 06. 23. 



A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Önkormányzata Közgyűlése a 799/2019. (XII.23.) 
határozatában a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság részére 10 millió forint adomány 
juttatásáról döntött, amelynek felhasználási ideje: 2020.09.01. - 2021.07.31. A Dunaújvárosi 
Rendőrkapitányság kapitányság-vezetője kezdeményezte a felhasználás véghatáridejének 
2021. december 31. napjára való módosítását 
 
34.Javaslat az önkormányzati alapítású egészségügyi és szociális célú alapítványok 
2020. évi beszámolóinak tudomásulvételére 
 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
Előkészítő: Molnár-Oszrocska Diána humán szolgáltatási osztály osztályvezető  
 Molnár Lenke intézményigazgatási ügyintéző 
Meghívott: Cserna Gábor, a Dunaújvárosiak Életéért Közalapítvány kuratóriumának 
 elnöke 
 dr. Kaprielian Zaven Souren „A látó szemért” Közalapítvány kuratóriumának 
 elnöke – bejegyzés alatt 
 Kecskés Rózsa igazgató, Jószolgálati Otthon Közalapítvány 
 Kubovics Árpád, a Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány kuratóriumának 
 elnöke 
Véleményező bizottságok:  
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2021. 06. 23. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 06. 23. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. 06. 23. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az önkormányzat által alapított egészségügyi és szociális 
célú alapítványok beszámolóit minden évben a közgyűlés elé terjesztjük tájékoztatás 
céljából. 
 
35.Javaslat a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság 2020. évben végzett tevékenységéről 
szóló beszámoló elfogadására  
 
Előadó: a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Molnár-Oszrocska Diána humán szolgáltatási osztály osztályvezető  
 Molnár Lenke intézményigazgatási ügyintéző 
Meghívott: Suszter Tamás rendőralezredes  
 a  Dunaújvárosi Rendőrkapitányság kapitányságvezetője 
 dr. Varga Péter r.dandártábornok 
 Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság főkapitánya 
Véleményező bizottságok:  
közbiztonsági és környezetvédelmi  bizottság 2021. 06. 23. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 06. 23. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) 
bekezdése előírja: „A rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese évente beszámol a 
rendőrkapitányság illetékességi területén működő települési önkormányzat képviselő-
testületének a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.” A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság 
vezetője elfogadásra megküldte a 2020. évi beszámolóját. 
 
36.Javaslat a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány 2020. évi tevékenységéről szóló 
beszámoló elfogadására 
 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 



Előkészítő: Molnár-Oszrocska Diána humán szolgáltatási osztály osztályvezető  
 Molnár Lenke intézményigazgatási ügyintéző 

Meghívott: Pribil Sándor, a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány kuratóriumának elnöke  
Véleményező bizottságok:  
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2021. 06. 23. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 06. 23. 
A napirendi pont rövid tartalma A Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megküldte 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatával 2017. október 4. napján megkötött 
feladat-ellátási szerződés alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 
szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet szerinti, 
Kandó Kálmán tér 4. szám alatt található Hajléktalan Ellátó Centrumban 2020. évben végzett 
munkájáról szóló szakmai beszámolóját.  

 

37.Javaslat a 9. számú fogászati körzet ellátására dr. Szőcs Debora fogorvossal kötött 
feladat-ellátási szerződésének módosítására 
 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Molnár-Oszrocska Diána humán szolgáltatási osztály osztályvezető  
 Molnár Lenke intézményigazgatási ügyintéző 

Meghívott: dr. Szőcs Debora fogorvos, 9. számú fogorvosi körzet  
Véleményező bizottságok:  
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2021. 06. 23. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 06. 23. 
A napirendi pont rövid tartalma Dr. Szőcs Debora a 9. számú fogászati körzet orvosa 
bejelentette, hogy asszisztense jogviszonya 2021. május 31-el közös megegyezéssel 
megszűnt, feladatát új asszisztens látja el.  Emiatt a Dunaújváros MJV Önkormányzatával 
kötött feladat-ellátási szerződésben a változást át kell vezetni. Az előterjesztés a meglévő 
feladat-ellátási szerződés módosítására irány 
 
38.Javaslat a SEPTOX Kft-vel kötött szerződés módosítására 
 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető 
 Demeter-Weiner Anett intézményigazgatási ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2021. 06. 23. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                              2021. 06. 23. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. 06. 23. 
A napirendi pont rövid tartalma: A veszélyes hulladék elszállítását végző SEPTOX Kft. és 
az Önkormányzat között létrejött vállalkozási szerződés mellékleteinek – telephely változás 
miatt - módosítása szükséges. Az előterjesztés a SEPTOX Kft-vel kötött szerződés 
módosításának elfogadására irányul. 
 
39.Javaslat az Egészségmegőrzési Központ egészségügyi szolgáltatóval feladat-
átvállalási megállapodás megkötésére és az Alapító Okirata módosítására 
 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető 
 Demeter-Weiner Anett intézményigazgatási ügyintéző 



Meghívott: Kleinné Németh Judit Egészségmegőrzési Központ egészségügyi szolgáltató 
vezetője 
Dózsáné dr. Sasvári Ildikó FMKH DJH Népegészségügyi Osztály 
osztályvezető 

Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2021. 06. 23. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                              2021. 06. 23. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése 605/2021. (VI.2.) határozatában foglaltaknak megfelelően, 2021. október 1. 
napjától a betöltetlen, helyettesítéssel történő praxisok működtetését, továbbá ezen körzetek 
ellátásával összefüggő szerződések, megállapodások megkötését az Egészségmegőrzési 
Központ egészségügyi szolgáltató látja el. Az előterjesztés a feladat-átvállalási 
megállapodás megkötésére, továbbá az intézmény Alapító Okiratának módosítására irányul. 
 
40.Javaslat kártérítési igény elbírálására (V.D.) 
  
Előadó:  jogi és vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő:  dr. Vántus Judit jogi és vagyonkezelési osztályvezető 
 dr. Horváth Petra ügyintéző 
Meghívott:  a károsult (V.D.) 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2021. 06. 23. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2021. 06. 23.  
A napirendi pont rövid tartalma: 2021. május 20-án a Dunaújváros, Liszt Ferenc kert 16-
17. szám előtt parkolt a gépjárművel a károsult, mikor egy kidőlt fa a parkoló autóra ráesett, 
melynek következtében az autó több helyen megsérült. A károsult vagyoni kártérítési 
igénnyel lépett fel DMJV Önkormányzatával szemben.  
 
 
41.Javaslat kártérítési igény elbírálására (J.V.K.) 
 
Előadó:  jogi és vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő:  dr. Vántus Judit jogi és vagyonkezelési osztályvezető 
 dr. Horváth Petra ügyintéző 
Meghívott:  a károsult (J.V.K.) 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2021. 06. 23. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2021. 06. 23.  
A napirendi pont rövid tartalma: 2021. május 18-án a Dunaújváros, Kossuth Lajos utca 18. 
szám előtt parkolt a gépjárművel a károsult, mikor egy faág ráesett az autóra, melynek 
következtében az autó szélvédője megsérült. A károsult vagyoni kártérítési igénnyel lépett fel 
DMJV Önkormányzatával szemben.  
 
42.Javaslat kártérítési igény elbírálására (N.G.) 
 
Előadó:  jogi és közgyűlési osztályvezető 
Előkészítő: dr. Vántus Judit jogi és vagyonkezelési osztályvezető 
 dr. Horváth Petra ügyintéző 
Meghívott:  a károsult (N.G.) 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2021. 06. 23. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság   2021. 06. 23. 
A napirendi pont rövid tartalma: 2021. április 24-én a Dunaújváros, Nagy Antal út és a 
Kandó Kálmán tér kereszteződésénél a károsult egy kátyúba hajtott. Az autó több helyen 



megsérült. A károsult vagyoni kártérítési igénnyel lépett fel DMJV Önkormányzatával 
szemben.  
 
43.Javaslat kártérítési igény elbírálására (G.ZS.) 
 
Előadó:   jogi és közgyűlési osztályvezető 
Előkészítő:  dr. Vántus Judit jogi és vagyonkezelési osztályvezető 
 dr. Horváth Petra ügyintéző 
Meghívott:  a károsult (G.ZS.) 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2021. 06. 23. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2021. 06. 23. 
A napirendi pont rövid tartalma: 2021. április 25-én a Dunaújváros, Vasútállomás melletti 
útvonalon az úton lévő bucka után a károsult egy kátyúba hajtott, melynek következtében a 
gépjármű bal első kereke megsérült. A károsult vagyoni kártérítési igénnyel lépett fel DMJV 
Önkormányzatával szemben.  
 
44.Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő 13/1, 
14  helyrajzi számú földrészletek telekhatár rendezésére 
 
Előadó: a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője 
Előkészítő: dr. Vántus Judit osztályvezető 
 dr. Schleicher Judit ügyintéző 
Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok:     
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2021. 06. 23.                                     
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 06. 23. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
tulajdonában áll a 13/1 és 14 hrsz-ú, kivett óvoda, kivett bölcsőde megnevezésű ingatlanok. 
A földrészletek telekhatár rendezéséről dönteni szükséges a 2/363/2021. munkaszámú, FM 
630777/2021. jelzésű változási vázrajzban foglaltak szerint.   

 
45.Javaslat a Momert Zrt. 372/20 hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonú ingatlannal 
kapcsolatos kérelmére                             

 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke                                                              
 a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke  
Előkészítő:  dr. Vántus Judit osztályvezető 
 dr. Schleicher Judit ügyintéző 
Meghívott: Urbán László Imre-Momert Zrt. vezérigazgató 
Véleményező bizottságok:     
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 06. 23. 
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. 06. 23.                                    
A napirendi pont rövid tartalma: A Momert Zrt. kérelmet nyújtott be önkormányzatunkhoz, 
melyben - mint az önkormányzat tulajdonában álló 372/20. helyrajzi számú ingatlanon 
található épület tulajdonosa - földhasználati jogot biztosító szerződés megkötését kérte. 
 

46.Javaslat az önkormányzati tulajdonban álló, dunaújvárosi 132/3/I/17. hrsz.-ú, 2400 

Dunaújváros, Dózsa György út 5. pinceszint „felülvizsgálat alatt” található, 41 m² 

nagyságú, „pincehelyiség” megnevezésű ingatlan hasznosítására 
 
Előadó: Dr. Vántus Judit osztályvezető 

Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 

Meghívott: Szabó György Zoltán, a DVG Zrt. vezérigazgatója 



Véleményező bizottságok: 
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2021. 06. 23. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 06. 23.   

Az előterjesztés rövid tartalma: Szűcs István ügyvezető a TURMIX 2000 Kereskedelmi és 

Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság képviseletében eljárva kérelmet nyújtott be az 

önkormányzati tulajdonban álló, Dunaújváros belterület 132/3/I/17. helyrajzi szám alatt felvett 

– 2400 Dunaújváros, Dózsa György út 5. pinceszint „felülvizsgálat alatt” található – 41 m² 
területű „pincehelyiség” megnevezésű ingatlan további bérlésére vonatkozóan.  
 

47.Javaslat a Dunaújváros belterület 175/B/25 helyrajzi számú, természetben 2400 

Dunaújváros, Vasmű út 9. pinceszintjén található ingatlan  
bérbeadására 
 
Előadó: Dr. Vántus Judit osztályvezető 

Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Meghívott: Szabó György Zoltán, a DVG Zrt. vezérigazgatója 

Véleményező bizottságok: 
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. 06. 23.  
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 06. 23.   

Az előterjesztés rövid tartalma: Barna István ügyvezető a DIMENZIÓ PERFECT 2007 Kft. 

képviseletében eljárva kérelmet nyújtott be az önkormányzati tulajdonban álló, Dunaújváros 

belterület 175/7/B/25 helyrajzi számú, – természetben 2400 Dunaújváros, Vasmű út 9. 
pinceszint.„felülvizsgálat alatt” található – 46 m² területű, "raktár" megnevezésű ingatlan 
bérlésére vonatkozóan.  
  

48.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő 772/14 
helyrajzi számú ingatlan megosztására 

 
Előadó: a jogi és vagyonkezelési osztály osztályvezetője 

Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 

 dr. Horinka Hajnalka ügyintéző 

Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. 06. 23. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 06. 23.   
Az előterjesztés rövid tartalma: A Kandó Kámán tér fejlesztése körében kialakítandó 
körforgó közcélú beruházásának megvalósításával összefüggésben az önkormányzat 

tulajdonában levő, 772/14 hrsz.-ú, természetben 2400 Dunaújváros, Kandó Kálmán tér 4. 
szám alatt található ingatlan megosztására van szükség, amelyről határozni szükséges.  
 
49.Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 2021. évi ingatlankezelési terve 
elfogadásra 
 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző 
Meghívott:  Szabó György Zoltán vezérigazgató, DVG Zrt.  
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2021. 06. 23. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2021. 06. 23. 
A napirendi pont rövid tartalma: A DVG Zrt. a hatályos ingatlan-kezelési megbízási 
szerződésben foglaltaknak megfelelően elkészítette a 2021. évi ingatlankezelési tervét. 
 



50.Javaslat az önkormányzat tulajdonát képező és a DVG Zrt. kezelésében lévő lakások 
és nem lakás célú helyiségek vonatkozásában a 2020. évi ingatlankezelés, gazdálkodás 
bevételeiről és kiadásairól készült elszámolás elfogadására, a lakások bérleti 
díjhátralékából felhalmozódott tartozások leírására 
 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző 
Meghívott:  Szabó György Zoltán vezérigazgató, DVG Zrt.  
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2021. 06. 23. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2021. 06. 23. 
Az előterjesztés rövid tartalma: Javaslat az önkormányzat tulajdonát képező és a DVG Zrt. 
kezelésében lévő lakások és nem lakás célú helyiségek vonatkozásában a 2019. évi 
ingatlankezelés, gazdálkodás bevételeiről és kiadásairól készült elszámolás elfogadására, a 
lakások bérleti díjhátralékából felhalmozódott tartozások leírására. 
 
51.Javaslat többletforrás biztosítására a Fabó Éva Sportuszoda üzemeltetésére  
 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző 
Meghívott:  Szabó György Zoltán vezérigazgató, DVG Zrt.  
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2021. 06. 23. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2021. 06. 23. 
A napirendi pont rövid tartalma: Javaslat havi 11.742.857,-Ft többletforrás biztosítására a 
Fabó Éva Sportuszoda üzemeltetésére.  
 
52.Javaslat a Göllner Mária Waldorf Pedagógia Alapítvány és a Pentelei Mentálhigiénés 
Általános Iskola által épületfelújításra fordított költségek bérleti díjba történő 
beszámítására 

 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző 
Meghívott:  Ladi Éva elnök, Göllner Mária Waldorf Pedagógia Alapítvány 
 Könyves Ágnes igazgató, Pentelei Mentálhigiénés Általános Iskola 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2021. 06. 23. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2021. 06. 23. 
Az előterjesztés rövid tartalma: Javaslat a Göllner Mária Waldorf Pedagógia Alapítvány és a 
Pentelei Mentálhigiénés Általános Iskola által épületfelújítására fordított költségek bérleti díjba 
történő beszámítására. 
 
53.Javaslat támogatási szerződés megkötésére a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit 
Kft.-vel (2021.06.01-2021.12.31.) 
 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 



 Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző 
Meghívott:  Szabó György Zoltán ügyvezető, Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2021. 06. 23. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2021. 06. 23. 
A napirendi pont rövid tartalma: Javaslat támogatási szerződés megkötésére a 
Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft.-vel (2021.06.01-2021.12.31.). 
 
54.Javaslat a Dunaújvárosi Központi Sportegyesülettel kötött kölcsönszerződés 
módosítására 
 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit jogi és vagyonkezelési osztály osztályvezető 
                      Kemenczei Anett ügyintéző 

 

Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. 06. 23. 
ifjúsági, sport és turisztikai bizottság   2021. 06. 23. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2021. 06. 23. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújvárosi Központi Sportegyesület (korábbi nevén: 
Dunaferr Sportegyesület) elnöke azzal a kérelemmel fordult Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Polgármesteréhez, hogy DMJV Polgármestere 1030/2020. (XI.25.) PM határozata alapján az 
Egyesülettel 2020.11.25. napján kötött kölcsönszerződés 4. pontjában szereplő 
visszafizetési határidő módosítását kérje. 

 
55.Javaslat a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. 2020. évi 
éves beszámolójának és 2021. évi üzleti tervének elfogadására, tisztségviselők 
megválasztására 
 

Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Engyel László ügyintéző 
Meghívott: Vertig Csaba ügyvezető, DKKA NKft. 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. 06. 23. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 06. 23. 
A napirendi pont rövid tartalma: A DKKA Nkft. megküldte a tulajdonos, Dunaújváros MJV 
Önkormányzata részére a 2020. évi éves beszámolóját elfogadásra. Tovább az ügyvezető, a 
felügyelőbizottsági tagok és a könyvvizsgáló megbízatása is lejárt. 
 
56.Javaslat az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási 
közszolgáltatás megújításával kapcsolatosan pályázati kiírás elfogadására 

 
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Engyel László ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. 06. 23. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2021. 06. 23. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Közgyűlése és a Volánbusz Zrt. között 
közszolgáltatási szerződés van érvényben 2021. december 31-ig. Tekintettel arra, hogy a 
szerződés lejár szükséges a tevékenység ellátására pályázati kiírás megjelentetése. 
 



57.Javaslat a Dunanett Vagyonkezelő Kft. 2020. évi éves beszámolójának 
megismerésére 

 

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

Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Engyel László ügyintéző 
Meghívott: Bencsik István ügyvezető, Dunanett Vagyonkezelő Kft. 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. 06. 23. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2021. 06. 23. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunanett Vagyonkezelő Kft. megküldte az 
Önkormányzat részére a 2020. évi éves beszámolóját elfogadásra. 
 

58.Javaslat a Dunanett Nonprofit Kft. 2020. évi éves beszámolójának és 2021. évi üzleti 
tervének elfogadására, valamint tisztségviselők megválasztására 

 

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

Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Engyel László ügyintéző 
Meghívott: Bencsik István ügyvezető igazgató, Dunanett Nonprofit Kft. 
Véleményező bizottságok: 
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. 06. 23. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 06. 23. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunanett Nonprofit Kft. megküldte a 2020. évi éves 
beszámolóját és a 2020. évi üzleti tervét Dunaújváros MJV Önkormányzata részére 
elfogadás céljából. 
 
59.Javaslat állásfoglalás kialakítására a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/531-2/2021. 
számú törvényességi felhívásáról 
 
Előadó: a polgármester 
Előkészítő: Dr. Petánszki Lajos aljegyző 

 Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 06. 23.  
A napirendi pont rövid tartalma: A Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívással 
élt Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 410/2021. (IV.30.) határozatával 
kapcsolatban, mely felhívásról állást kell foglalni 2021. június 30-ig. 
 
 
60.Javaslat állásfoglalás kialakítására a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/532-2/2021. 
számú törvényességi felhívásáról 
 
Előadó: a polgármester 
Előkészítő: Dr. Petánszki Lajos aljegyző 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 06. 23.  

A napirendi pont rövid tartalma: A Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívással 
élt Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 409/2021. (IV.29.) határozatával 
kapcsolatban, mely felhívásról állást kell foglalni 2021. június 30-ig. 
 



61.Javaslat a távhőszolgáltatásról, a lakossági távhőszolgáltatás díjalkalmazásának 
feltételeiről szóló 20/2012.(IV.13.) önkormányzati rendelet újraalkotására 
 
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Petánszki Lajos aljegyző 

Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. 06. 23. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2021. 06. 23. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 
távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvényben foglalt felhatalmazás alapján alkotta 
meg a távhőszolgáltatásról, a lakossági távhőszolgáltatás díjalkalmazásának feltételeiről 
szóló 20/2012. (IV.13.) önkormányzati rendeletet. A rendelet mellékelten előterjesztett 
újraalkotása a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása miatt vált szükségessé. 
 
 
Dunaújváros, 2021. június 18. 

 
 
 
 
                Tóth Kálmán s.k. 
                                                                                             a bizottság elnöke 
 


