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M E G H Í V Ó 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottsága 
2021. július 14-én (szerda) 15,00 órai kezdettel 

nyílt ülést tart, melyre meghívom 

 
Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 2. „C” épület, Közgyűlési terem 
 
Javasolt napirendi pontok: 
 
1.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a szociális 
rászorultságtól függő pénzbeli és természetben szociális ellátásokról szóló 15/2021. 
(V. 13.) önkormányzati rendelete újraalkotására 
 
Az előterjesztés előkészítés alatt áll! 
 
Előadó: Dr. Deák Mária  
Előkészítő: Dr. Deák Mária  
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 07. 14. 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2021. 07. 14. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. 07. 14.  
Az előterjesztés rövid tartalma: A Fejér Megyei Kormányhivatal 2021. március 21-én kelt 
levelében kezdeményezte a hatályos szociális rendelet módosítását, illetve új rendelet 
megalkotását. A 2021. május 13. napján elfogadott új rendelettel kapcsolatban a 
Kormányhivatal törvényességi felhívást küldött az önkormányzatnak. A jogalkotásról szóló 
2010. évi CXXX. törvény 8. § (1) bekezdés c) pontja szerint nem lehet módosítani a hatályba 
lépett jogszabályi rendelkezés hatályba léptető rendelkezését, ezért a rendelet 
újraalkotására van szükség. Az új rendelettervezet a felhívásban jelzett észrevételek 
rendeleten történő átvezetését tartalmazza. 
 
2.Javaslat Kandó K. tér környékének rendezési terv mód. környezeti vizsgálattal 
kapcsolatos döntés meghozatalára és Dunaújváros településszerkezeti tervének 
módosítására 
Előadó: 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. 07. 14. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2021. 07. 14. 

mailto:ugyrendi@dunaujvaros.hu


A napirendi pont rövid tartalma: A Kandó Kálmán tér környéke településrendezési 
eszközeinek módosításának környezeti vizsgálattal kapcsolatos egyeztetése és a rendezési 
terv módosítás folyamata is lezárult és elkészült a rendezési terv módosítás. 
 
3.Javaslat Dunaújváros MJV Közgyűlésének Dunaújváros Helyi Építési Szabályzatáról 
szóló 15/2016. (V.20.) önkormányzati rendelet módosítására 
 
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. 07. 14. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2021. 07. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Kandó Kálmán tér környéke településrendezési 
eszközeinek módosításával kapcsolatos folyamat lezárult és elkészült a rendezési terv 
módosítás. 
 
4.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által négy, különböző 
fejlesztési célú, éven túli, összesen 266.325.000 Ft összegű hitel felvételére, az 
indikatív ajánlatban foglalt feltételek elfogadására valamint a szerződések 
megkötésére 
 
Előadó: Pintér Tamás, polgármester 
Előkészítő: Salamonné Pintér Mónika, költségvetési és pénzügyi osztályvezető 
 Szántó Adrienn, kötelezettségvállalást nyilvántartó ügyintéző 
Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. 07. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 07. 14. 
Az előterjesztés rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által az 
OTP Bank Nyrt-től összesen 266.325.000.000 Ft összegű beruházási hitel felvétele, négy 
különböző fejlesztési cél megvalósítására, az indikatív ajánlatban foglalt feltételek szerint. 
 
5.Javaslat a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet igazgatójának illetmény 
emelésére  
 
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
                          a ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Kaja Edit osztályvezető 
 Szabó Márta személyügyi ügyintéző 
Véleményező bizottság: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság   2021. 07. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2021. 07. 14. 
Az előterjesztés rövid tartalma: Javaslat Farkasné Vörös Magdolna, a Dunaújvárosi 
Gazdasági Ellátó Szervezet igazgatójának illetmény emelésére. 
 
6.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi közbeszerzési 
tervének 2. számú módosítására  
 
Előadó: 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: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 07. 14. 
közbeszerzési és bíráló bizottság 2021. 07. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. 
évi közbeszerzési tervét módosítani szükséges új eljárás feltüntetése miatt.  
 
7.Javaslat „Dunaújváros fő közlekedési útvonalak mentén történő közvilágítás 
rekonstrukciója” tárgyban közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás és közbeszerzési 
dokumentumok elfogadására, az eljárás megindítására  
 
Az előterjesztés előkészítés alatt áll! 
 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 a közbeszerzési és bíráló bizottság elnöke 

Előkészítő: Dr. Molnár Attila jegyző 
 Dzsupin Andrea közbeszerzési referens 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2021. 07. 14. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság    2021. 07. 14. 
közbeszerzési és bíráló bizottsága  2021. 07. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén 
belül a kiemelt közlekedési útvonalak mentén történő közvilágítás rekonstrukciója indokolttá 
vált, mely becsült értékét tekintve közbeszerzési eljárás lefolytatását igényli. Jelen 
előterjesztés a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és közbeszerzési 
dokumentumainak véleményezésére, közbeszerzési eljárás megindítására irányul. 
 
8.Javaslat a Dunaújváros, Apáczai Csere János utcában található, 61 hrsz.-ú 
ingatlanon új parkolóhelyek tervezése kapcsán az ajánlatételre felkérni kívánt 
gazdasági szereplők kiválasztására 
  
Előadó:  Beéry Réka városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
Előkészítő:  Beéry Réka városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
 Nyáradi Anna ügyintéző 
Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2021. 07. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2021. 07. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: Jelen előterjesztés a Dunaújváros, Apáczai Csere János 
utcában található, 61 hrsz.-ú ingatlanon új parkolóhelyek egyesített engedélyezési és kiviteli 
tervének elkészítése vonatkozásában az árajánlattételre felkérni kívánt gazdasági szereplők 
kiválasztására tesz javaslatot. 
 
9.Javaslat gépjármű-elszállításra vonatkozó megbízási szerződés módosítására 
 
Előadó:  pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

 ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Beéry Réka városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
 Pásti Norbert ügyintéző 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2021. 07. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2021. 07. 14. 



A napirendi pont rövid tartalma: A közterületen tárolt elhagyott járművek elszállítására és 
tárolására vonatkozólag önkormányzatunk 2020 júliusában szerződést kötött. Az azóta eltelt 
egy év során felmerültek olyan problémák, melyekről az akkor megkötött megállapodás nem 
rendelkezett, de a tevékenység leszabályozása ezt megkívánná. Mindezek alapján az 
eredeti szerződés két pontjának módosítását, kiegészítését javasoljuk. 
 
10.Javaslat DMJV. közigazgatási területén működtetett térfelügyeleti kamerarendszer 
karbantartására, javítására, folyamatos üzemének biztosítására vonatkozó szerződés 
megkötésére 
 
Előadó:  Beéry Réka osztályvezető 
Előkészítő:  Gurubi István 
Véleményező bizottság:  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2021. 07. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 07. 14. 
Az előterjesztés rövid tartalma:DMJV. Önkormányzata és az ERANDO Biztonságtechnikai 
Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. között 2019. július 31-én vállalkozási szerződés jött létre 
Dunaújváros területén felszerelt térfelügyeleti kamera rendszer karbantartására és 
javítására. A szerződés érvényessége 2021. július 31-én lejár.Jelen előterjesztés a 
beérkezett árajánlatok alapján a kamerarendszer karbantartására és javítására vonatkozik a 
2021. augusztus 01-től 2023. július 31-ig terjedő időszakra. 
 
11.Javaslat az MVP keretében megvalósuló “Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése” 
projekttel kapcsolatos kivitelezési szerződés 3. sz. módosítására 
 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 

 Sipos Réka  pályázati koordinációs ügyintéző 
Meghívott:  Szabó György vezérigazgató  - DVG Zrt. 
 Horváth Anita ügyvezető – Vasmű u.41. Irodaház Kft. 
Véleményező bizottság: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 07. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a MVP “Szalki-sziget rekreációs célú 
fejlesztése” projekttel kapcsolatos kivitelezési szerződés módosítására, véleményezésére 
irányul. Pénzügyi vonatkozása nincs a módosításnak.  
 
12.Javaslat a KEHOP-5.4.1-16-2016-00467 "Egyetlen Föld - az élő bolygónk" c. 
projektben megvalósítandó média megjelenések lebonyolítása érdekében szükséges 
ajánlatok bekérésére 
 
Előadó: Szabó Imre Főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
Előkészítő: Bozóné Kovács Bettina pályázati koordinációs ügyintéző 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2021. 07. 14. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2021. 07. 14. 
közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság  2021. 07. 14. 
A előterjesztés rövid tartalma: A KEHOP-5.4.1-16-2016-00467 "Egyetlen Föld - az 
élőbolygónk" c. projektben megvalósítandó média megjelenések lebonyolítása érdekében 
ajánlatok bekérése szükséges. Az előterjesztés tárgya az ajánlattevők körének kiválasztása, 
az ajánlattételi felhívás és a hozzá kapcsolódó szerződéstervezet véleményezése. 
 
 
 



13.Javaslat a KEHOP-1.2.1-18-2019-00254 "Élhető éghajlatért – helyi klímastratégia és 
szemléletformálás Dunaújvárosban” című projekthez kapcsolódó média megjelenések 
lebonyolítására 
 
Előadó: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
Előkészítő: Bozóné Kovács Bettina pályázati koordinációs ügyintéző 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2021. 07. 14. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2021. 07. 14. 
közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság  2021. 07. 14. 
A előterjesztés rövid tartalma: A KEHOP-1.2.1-18-2019-00254 "Élhető éghajlatért – helyi 
klímastratégia és szemléletformálás Dunaújvárosban” című projekthez kapcsolódó média 
megjelenések lebonyolítására ajánlatok bekérése szükséges. Az előterjesztés tárgya az 
ajánlattevők körének kiválasztása, az ajánlattételi felhívás és a hozzá kapcsolódó 
szerződéstervezet véleményezése. 
 
14.Javaslat a KEHOP-1.2.1-18-2019-00254 „Élhető éghajlatért – Helyi klímastratégia és 
szemléletformálás Dunaújvárosban” c. projektben kidolgozandó helyi klímastratégia 
kidolgozása tárgyú 1. számú szerződés módosítására 
 
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. 07. 14 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. 07. 14 
közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság 2021. 07. 14 
Az előterjesztés rövid tartalma: Az előterjesztés a KEHOP-1.2.1-18-2019-00254 „Élhető 
éghajlatért – helyi klímastratégia és szemléletváltás Dunaújvárosban” c. projekthez 
kapcsolódó helyi klímastratégia kidolgozása tárgyban létrejött szerződés módosítására 
irányul. A szerződésmódosítás csak a teljesítés határidejét és annak pontos megjelölését, a 
számlázás átütemezését érinti, pénzügyi vonatkozása nincs. 
 
15.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város környezeti állapotáról szóló tájékoztató 
kiadvány elkészítése céljából nyomda kiválasztásáról szóló polgármesteri határozat-
tervezet és szerződés-tervezet véleményezésére 
 
Előadó: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
 Petrovickijné Dr. Angerer Ildikó környezetvédelmi vezető ügyintéző 
Előkészítő: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
 Petrovickijné Dr. Angerer Ildikó környezetvédelmi vezető ügyintéző 
Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2021. 07. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2021. 07. 14. 
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. A kiadvány nyomdai munkáira 3 árajánlatot kértünk be. A 
legkedvezőbb ajánlatot tevő nyomdát választottuk ki a kiadvány elkészítésére.  
 



16.Javaslat az EMAS Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszer 2. felügyeleti 
auditálására akkreditált hitelesítő kiválasztására és a hitelesítés megrendeléséről 
szóló polgármesteri határozat-tervezet véleményezésére 
 
Előadó: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
 Petrovickijné Dr. Angerer Ildikó környezetvédelmi vezető ügyintéző 
Előkészítő: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
 Petrovickijné Dr. Angerer Ildikó környezetvédelmi vezető ügyintéző 
Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság    2021. 07. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2021. 07. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
2007. óta rendelkezik regisztrált EMAS Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési 
Rendszerrel, melyet a jogszabály szerint a Környezetvédelmi Nyilatkozattal együtt évente 
hitelesíttetni, 3 évente pedig újrahitelesíttetni szükséges. Mivel a hitelesítés hatósági 
elbírálás alá esik, így egy árajánlatot kértünk be Ferjancsik Zsombortól a DQS Hungary Kft. 
egyéni EMAS hitelesítőjétől (1026 Budapest, Guyon R. u. 21.), aki kezdetektől fogva 
hitelesítette a hivatal környezetirányítási rendszerét. A hitelesítő megküldte árajánlatát. A 
hitelesítés költsége Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 
2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2021. (II.18.) számú 
önkormányzati rendelete, 7. melléklet, 7. környezetvédelem és hulladékgazdálkodás cím, 
dologi kiadások sorában rendelkezésre áll. 
 
17.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 705/2021. 
(VI.24.) határozata módosítására 
 
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
 Nagyidai Napsugár településrendezési ügyintéző 
Meghívott: -  
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. 07. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 07. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00003 
azonosítószámú „Aquantis Látogatóközpont kialakítása” című, illetve az ahhoz kapcsolódó 
Modern Városok Program keretében „Szálloda és Rendezvényközpont létesítése az 
 
18.Javaslat haszonkölcsön szerződés megkötésére a 772/35 helyrajzi számú ingatlan 
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. 07. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 07. 14.   
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 az INOX-CSŐSZER Csőszerelő és Tartálygyártó, -Karbantartó Kft-vel kötendő,  
772/35 helyrajzi számú terület igénybevételét biztosító haszonkölcsön szerződés 
véleményezésére és elfogadására irányul. 



19.Javaslat megállapodás kötésére a 774/1 helyrajzi számú ingatlan használatára 
vonatkozóan 
 
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. 07. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 07. 14.   
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 az ÉPDUFERR Építőipari-Szolgáltató-Management Zrt-vel kötendő, 774/1 
helyrajzi számú terület használatát biztosító megállapodás véleményezésére és 
elfogadására irányul. 
 
20.Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a 772/4, 772/6, 772/7 és 772/8 
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. 07. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 07. 14.   
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 MÁV Zrt-vel kötendő,  772/4, 772/6, 772/7 és 772/8 helyrajzi számú területek 
igénybevételét biztosító együttműködési megállapodás véleményezésére és elfogadására 
irányul 
 
21.Javaslat az Útkeresés Segítő Szolgálat intézmény vezetésére irányuló pályázat 
kiírására 
 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 
                          a ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető 
 Kiss Dalma intézményigazgatási ügyintéző 
Véleményező bizottság: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság    2021. 07. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2021. 07. 14. 
Az előterjesztés rövid tartalma: Az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetőjének 
vezetői megbízása 2021. december 31-én megszűnik. Ennek figyelembevételével, valamint 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § és 20/B. §-a alapján 
szükséges az intézményvezetői feladatok ellátására pályázatot kiírni. 
 
22.Javaslat a Regőczi István Alapítvány támogatására irányuló kérelem elbírálására 

 
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:  -            
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 2021. 07. 14. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. 07. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 07. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Covid-árvák megsegítésére létrehozott Regőczi István 
Alapítvány 1-2,5 millió forint támogatást kér Önkormányzatunktól az árván maradt 
gyermekek megsegítésére.  
 
23.Javaslat a 8. számú felnőtt háziorvosi körzet folyamatos ellátása érdekében 
megbízási szerződés megkötésére 
 
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:  Dr. Révész Gertrúd háziorvos 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2021. 07. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                              2021. 07. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: A 8. sz. felnőtt háziorvosi körzet ellátására Dr. Révész 
Gertrúd által képviselt CONTROL-EÜ Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal kötött 
megbízási szerződés 2021. szeptember 30. napjával megszűnik A körzet folyamatos 
ellátásának biztosítása Önkormányzatunk kötelezettsége. Az előterjesztés a helyettesítést 
vállaló háziorvossal kötendő megbízási szerződésre irányul. 
 
24.Javaslat a 9. számú felnőtt háziorvosi körzet folyamatos ellátása érdekében 
megbízási szerződés megkötésére 
 
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: -  
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2021. 07. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                              2021. 07. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: A 9. sz. felnőtt háziorvosi körzet ellátására a Dr. Szuhai 
István Zsolt által képviselt Dr. Szuhai és Társa Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal 
kötött megbízási szerződés 2021. szeptember 30-val lejár. A körzet folyamatos ellátásának 
biztosítása Önkormányzatunk kötelezettsége. Az előterjesztés a helyettesítést vállaló 
háziorvossal kötendő megbízási szerződésre irányul. 
 
25.Javaslat a 15. számú felnőtt háziorvosi körzet folyamatos ellátása érdekében 
megbízási szerződés megkötésére 
 
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: Simonné Dr. Janus Ágota Magdolna háziorvos  
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2021. 07. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                              2021. 07. 14. 



A napirendi pont rövid tartalma: A 15. sz. felnőtt háziorvosi körzet ellátására a Simonné 
Dr. Janus Ágota által képviselt INNOCENS Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társasággal 
kötött megbízási szerződés 2021. szeptember 30-val lejár. A körzet folyamatos ellátásának 
biztosítása Önkormányzatunk kötelezettsége. Az előterjesztés a helyettesítést vállaló 
háziorvossal kötendő megbízási szerződésekre irányul. 
 
26.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 605/2021. 
(VI.2.) határozatának módosítására 
 
Előadók: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető  

 Demeter-Weiner Anett ügyintéző 
Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok:  
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2021. 07. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 07. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése 605/2021. (VI.2.) határozatában úgy döntött, hogy az egészségügyi alapellátást, 
mint az Önkormányzat kötelezően ellátandó feladatát, 2021. október 1. napjától az 
Egészségmegőrzési Központ egészségügyi szolgáltató látja el. Az előterjesztés a feladat 
átadás határidejének módosítására irányul.  
 
27.Javaslat az Egészségmegőrzési Központ egészségügyi szolgáltatóval feladat-
átvállalási megállapodás megkötésére és az Alapító Okirat 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: -  
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2021. 07. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                              2021. 07. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése úgy döntött, hogy az egészségügyi alapellátást, mint kötelezően ellátandó 
feladatát az Egészségmegőrzési Központ egészségügyi szolgáltató lássa el. Az előterjesztés 
a feladat-átvállalási megállapodás megkötésére, továbbá az intézmény Alapító Okiratának 
módosítására irányul.  
 
28.Javaslat az Egészségmegőrzési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának 
jóváhagyására 
 
Előadó: Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető  
Előkészítő: Demeter- Weiner Anett ügyintéző  
Meghívott:  Kleinné Németh Judit, Egészségmegőrzési Központ egészségügyi 
szolgáltató intézményvezetője 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2021. 07. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 07. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi 
C. törvény hatályba lépését követően az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát 
módosítani kell.  
 



29.Javaslat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozására kötendő 
Támogatói Okirat jóváhagyására  
 
Előadó:  szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság  
 ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána humán szolgáltatási osztály osztályvezető 
 Molnár Lenke intézményigazgatási ügyintéző 
Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2021. 07. 14. 
ügyrendi,igazgatási és jogi bizottság elnöke 2021. 07. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása 2021. 
január 1-jétől a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet feladatkörébe tartozik. A feladat ellátására 
2013. óta minden évben ellátási szerződést kötöttünk. A támogatói okirat előkészítése a 
2021. évre vonatkozóan is elkezdődött, amelyet majd – aláírást követően – soron kívül 
vissza kell juttatni. A Közgyűlés munkatervére figyelemmel felhatalmazást kell adni DMJV 
polgármesterének a majd megküldött támogatói okirat-tervezet aláírásához. 
 
30.Javaslat az MMK Közhasznú Nonprofit Kft. új könyvvizsgálója 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: Kováts Rózsa ügyvezető, MMK Nonprofit Kft. 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. 07. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 07. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az MMK Közhasznú Nonprofit Kft. könyvvizsgálója, 
Viczkó József megbízása 2023. május 31-én járt volna le, azonban Viczkó Úr lemondott, 
amit a gazdasági társaság felügyelő bizottsága elfogadott, helyette a Viczkó és Társa Kft.-t 
jelölték könyvvizsgálónak. 2021. szeptember 01-től 5 évre. 
 
31.Javaslat a dunaújvárosi 2637/2 hrsz.-ú, kivett bolt megnevezésű ingatlan részét 
képező köztemetői nyilvános illemhely vagyonkezelésbe adására az Innopark Nonprofit 
Kft. részére  
 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
 Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző 
Meghívott:  Dr. Huszti Zsolt ügyvezető, Innopark Nonprofit Kft. 
Véleményező bizottságok:  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2021. 07. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2021. 07. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: Javaslat a dunaújvárosi 2637/2 hrsz.-ú, kivett bolt 
megnevezésű ingatlan részét képező köztemetői nyilvános illemhely vagyonkezelésbe 
adására az Innopark Nonprofit Kft. részére  
 
32.Javaslat a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum használatból kivont eszközeinek 
elszállítására, illetve a Centrum által javasolt hasznosítás elfogadására 
 
Előadó: a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője 
Előkészítő: dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Mátyás Anna ügyintéző 



Meghívott: Piros Mariann Dunaújvárosi Szakképzési Centrum kancellár 
Véleményező bizottságok:     
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. 07. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 07. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum kérte a 
vagyonkezelésükben lévő használatból kivont eszközök elszállítását, illetve az önkormányzat 
hozzájárulását a dolgozói részére történő értékesítésre. Az elszállításhoz bruttó 2,1 millió 
forint keretösszeg biztosítása indokolt.  
 
33.Javaslat a dunaújvárosi 1481/5 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 
Dunaújváros, Magyar út 21/C szám alatt található terület hasznosítására 
 
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:  - 
Véleményező bizottságok:     
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2021. 07. 14.                                                          
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2021. 07. 14.                                     
A napirendi pont rövid tartalma: Az Önkormányzat tulajdonát képezi a Dunaújváros 
belterület 1481/5 hrsz. alatt felvett, természetben a Dunaújváros, Magyar út 21/C. található 
„kivett gazdasági épület” megnevezésű 2281 m2 nagyságú ingatlan. Az előterjesztés az 
ingatlan pályázati úton történő értékesítésére tesz javaslatot. 
 
34.Javaslat az önkormányzati tulajdonban álló, dunaújvárosi 481/8/A/11 hrsz.-ú, 
természetben a Weiner Tibor körút 1. szám pinceszintjén található, 15 m² nagyságú, 
"szárító" megnevezésű ingatlan hasznosítására 
 
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. 07. 14.                                     
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 07. 14. 

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 

tulajdonát képezi a Dunaújváros belterület 481/8/A/11 helyrajzi szám alatt felvett, 
természetben a Dunaújváros belterület, Weiner Tibor körút 1. szám pinceszintjén található, 15 
m² területű "szárító" megnevezésű ingatlan. Tóthné Sóti Katalin megkereste az 
Önkormányzatot azzal, hogy szeretné megvásárolni a fent megjelölt ingatlant.  

 
35.Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő 
024/20, 024/31  helyrajzi számú földrészletek újraosztására 
 
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. 07. 14.                                     
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 07. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
tulajdonában áll a külterületi, 024/20 és 024/31 hrsz-ú, kivett út, erdő megnevezésű 
ingatlanok. A földrészletek újraosztásáról dönteni szükséges a 46/2021. munkaszámú, FM 



630998/2021. jelzésű változási vázrajzban foglaltak szerint.   
 
36.Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és az IPE-Ipari-, 
Tudományos-, Innovációs- és Technológiai Parkok Egyesület közötti vállalkozási 
szerződés módosítására  
 
Az előterjesztés előkészítés alatt áll! 
 
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:  dr. Huszti Zsolt Innopark Nkft. ügyvezető 
 Mórucz Norbert IPE-Ipari-, Tudományos-, Innovációs- és Technológiai  
 Parkok Egyesület képviselője 
Véleményező bizottságok:     
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 07. 14. 
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. 07. 14.                                    
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és az 
IPE-Ipari-, Tudományos-, Innovációs- és Technológiai Parkok Egyesület vállalkozási 
szerződést kötöttek az Innopark Nkft. „sára irányul. 
  
37.Javaslat a dunaújvárosi 1825/10 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 
Dunaújváros, Pincesoron található terület hasznosítására 
 
Előadó: a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője 
Előkészítő: dr. Vántus Judit osztályvezető 
                          dr. Schleicher Judit ügyintéző 
Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok:     
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2021. 07. 14.                                                          
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2021. 07. 14.                                      
A napirendi pont rövid tartalma: Az Önkormányzat tulajdonát képezi a Dunaújváros 
belterület 1825/10 hrsz. alatt felvett, természetben a Dunaújváros, Pincesoron található 
„kivett beépítetlen terület” megnevezésű 606 m2 nagyságú ingatlan. Az előterjesztés az 
ingatlan pályázati úton történő értékesítésére tesz javaslatot. 
 
38.Javaslat állásfoglalás kialakítására a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/676-4/2021. 
számú törvényességi felhívásáról 
 
Előadó: a polgármester 
Előkészítő: Dr. Petánszki Lajos aljegyző 

 Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 07. 14.  
A napirendi pont rövid tartalma: A Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívással 
élt Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 571/2021. (V.27.) és 222/2021. (III.18.) 
határozatával kapcsolatban, mely felhívásról a közgyűlésnek állást kell foglalni 2021. 
augusztus 15-ig. 
 
39. Egyebek 
 
Dunaújváros, 2021. július 09. 
 
                Tóth Kálmán s.k. 
                                                                                             a bizottság elnöke 


