
 
DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÖZGYŰLÉSE  
ÜGYRENDI, IGAZGATÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA 
Dunaújváros, Városháza tér 1. 

 (06-25) 544-100 
 e-mail: ugyrendi@dunaujvaros.hu 

 
M E G H Í V Ó 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottsága 
2021. augusztus 25-én (szerda) 14,45 órai kezdettel 

rendkívüli 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 
Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2017. 
(XII.15.) önkormányzati rendelet módosítására 
 
Előadó: Pintér Tamás - polgármester 
Előkészítő: Dr. Molnár Attila - jegyző  
Meghívott:  - 
Véleményező bizottság: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 08. 25. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése és 
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2017. (XII.15.) 
önkormányzati rendeletének ismételt módosítása vált szükségessé. 
 
2.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 
Előkészítő: Árokszállási Ibolya osztályvezető 

Meghívott:  -  
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2021. 08. 25. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2021. 08. 25. 
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 felújítandó lakások pályáztatás útján 
történő bérbeadásához szükséges feltételek rögzítése; a szakemberlakásokra való 
megnövekedett igények miatt a bérlőkiválasztási és bérlőkijelölési folyamat 
módosítása; valamint városunk alkotóművésze, Móder Rezső lakáshelyzetének 
megoldása miatt van szükség.  

mailto:ugyrendi@dunaujvaros.hu


3.Javaslat „Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére vagyon- 
és felelősségbiztosítási szolgáltatás megrendelése” tárgyban közbeszerzési 
eljárás ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok elfogadására, az 
eljárás megindítására  
 
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. 08. 25. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság    2021. 08. 25. 
közbeszerzési és bíráló bizottsága      2021. 08. 25. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város részére, az 
önkormányzati vagyon- és felelősségbiztosítási szerződés hosszabb időtartamra 
történő megújítása 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. 
 
4.Javaslat a Dunaújváros, Apáczai Csere János utcában található, 61 hrsz.-ú 
ingatlanon új parkolóhelyek tervezése kapcsán a 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 
 Nyáradi Anna ügyintéző 
Meghívott:  Szabolcs Mérnökiroda Kft, ügyvezető 
Véleményező bizottságok:  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2021. 08. 25. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2021. 08. 25. 
Az előterjesztés rövid tartalma: Jelen előterjesztés a Dunaújváros, Apáczai Csere 
János utcában található, 61 hrsz.-ú ingatlanon új parkolóhelyek egyesített 
engedélyezési és kiviteli tervének elkészítése vonatkozásában a beérkezett 
árajánlatok alapján a nyertes ajánlattevővel való szerződéskötésre tesz javaslatot. 
 

5.Javaslat a KEHOP – 2.2.2-15-2015-00044 azonosító számú projekt 
Szerződéses megállapodásának 3. számú módosítására 

 
Előadó: pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

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

Szedresi Csaba  
Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2020. 08. 25. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                                2020. 08. 25. 



 A napirendi pont rövid tartalma: Jelen előterjesztés a KEHOP – 2.2.2-15-2015-
00044 azonosító számú projekt szerződéses megállapodásának 3. számú 
módosításának elfogadására tesz javaslatot. 
 
6.Javaslat a beérkezett ajánlatok elbírálására a KEHOP-5.4.1-16-2016-00467 
"Egyetlen Föld - az élő bolygónk" című projekthez kapcsolódó média 
megjelenések lebonyolítása érdekében 
 
Előadó: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
Előkészítő: Bozóné Kovács Bettina pályázati koordinációs ügyintéző 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 08. 25 

pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. 08. 25 
A előterjesztés rövid tartalma: A KEHOP-5.4.1-16-2016-00467 "Egyetlen Föld - az 
élő bolygónk" című projekthez kapcsolódó média megjelenések lebonyolítására az 
ajánlatkérő beszerzési eljárást folytatott le. Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Közgyűlése 141/2021 (VII.22) határozata szerint 4 cégtől kért be ajánlatot. Az eljárás 
eredménytelenül zárult. Az előterjesztés tárgya az eljárás eredménytelenségének 
kihirdetése és új beszerzési eljárás kiírása új ajánlattevők bevonásával. A 
szerződéstervezet és az ajánlattételi felhívás már véleményezésre került. 
 

7.Javaslat a beérkezett ajánlatok elbírálására a KEHOP-1.2.1-18-2019-00254 
"Élhető éghajlatért – helyi klímastratégia és szemléletformálás 
Dunaújvárosban” című projekthez kapcsolódó média megjelenések 
lebonyolítása érdekében 
 
Előadó: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
Előkészítő: Bozóné Kovács Bettina pályázati koordinációs ügyintéző 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 08. 25 

pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. 08. 25 
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 az ajánlatkérő beszerzési eljárást 
folytatott le. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 140/2021 (VII.22) 
határozata szerint 4 cégtől kért be ajánlatot. Az eljárás eredménytelenül zárult. Az 
előterjesztés tárgya az eljárás eredménytelenségének kihirdetése és új beszerzési 
eljárás kiírása új ajánlattevők bevonásával. A szerződéstervezet és az ajánlattételi 
felhívás már véleményezésre került. 
 

8.Javaslat TOP- 6.9.2-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú „Helyi identitás és 
kohézió erősítése Dunaújvárosban” c. projekt vonatkozásában a projektben 
tervezett célterületi szakmai vezetői feladatok ellátásának szüneteltetésének 
meghosszabbításáról 
 
Előadó: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
Előkészítő: Bozóné Kovács Bettina pályázati koordinációs ügyintéző 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 08. 25. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. 08. 25. 



Az előterjesztés rövid tartalma: A projektben tervezett feladatok szakmai 
koordinálása, projektcélokkal történő összehangolása érdekében területi szakmai 
vezető bevonása történt a 29/2021 (I.21) közgyűlési határozat jóváhagyását 
követően. A veszélyhelyzet és a hatályban levő rendelkezések miatt a 592/2021 
(V.31) KGY határozata alapján a 2021.05.01-2021.09.01 időszakra a megbízatás 
szünetel. A projekttel összhangban a projekt fejlesztési szakasza még nem zárult le, 
ezért szükséges a hosszabbítás. A módosításnak nincsen egyéb vonzata. 
 
9.Javaslat a TOP-6.2.1-19-DU1-2019-00001 Dunaújvárosi Bölcsődék fejlesztése 
c. projektben a Hétszínvirág és a Zengő Bongó Bölcsőde generáltervezési 
feladatok ellátása tárgyú szerződés 1. számú 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. 08. 25. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. 08. 25. 
Az előterjesztés rövid tartalma: Az előterjesztés a TOP-6.2.1-19-DU1-2019-00001 
Dunaújvárosi Bölcsődék fejlesztése c. projektben a Hétszínvirág és a Zengő Bongó 
Bölcsőde generáltervezési feladatok ellátásához kapcsolódó a DVN Zrt.-vel 
2020.12.04-én megkötött szerződésben vállalt teljesítési határidő módosítására 
irányul, pénzügyi vonatkozása nincs. 
 
10.Javaslat a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00001 “Nyugati gazdasági terület 
közlekedésfejlesztése Dunaújvárosban” projektben 2. körben visszautalandó 
támogatási előleg kapcsán költségvetési előirányzatok módosítására 
 
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. 08. 25. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 08. 25. 
Az előterjesztés rövid tartalma: A „Nyugati gazdasági terület közlekedésfejlesztése 
Dunaújvárosban” projekt kapcsán 986 180 Ft visszafizetési kötelezettséget 
teljesítettünk a 676/2021. (VI.24.) határozat alapján. A Kincstár további 15 142 Ft 
visszafizetési kötelezettséget állapított meg. E 2. kötelezettségvállalás előirányzatát 
is rendezni szükséges a költségvetési rendeletben (következő évek tartalék sorról 
történő átcsoportosítás) 

 
11.Javaslat a TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001 DUNA-MUNKA-TOP projektben 
visszautalandó támogatási előleg kapcsán költségvetési előirányzatok 
módosítására 
 
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. 08. 25. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 08. 25. 
Az előterjesztés rövid tartalma: A DUNA-MUNKA-TOP projekt kapcsán 186 324 Ft 
visszafizetési kötelezettséget állapított meg a MÁK (fel nem használt előleg). A forrás 
rendelkezésre áll, a kötelezettségvállalás teljesítéséhez viszont a kapcsolódó 
költségvetési előirányzat összegét szükséges megemelni. 
 
12.Javaslat a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú „Látogatóközpont 
kialakítása a Mondbach Kúriában és a Baracsi úti Arborétum fejlesztése” c. 
projekt vonatkozásában a kivitelezési munkák előkészítése tárgyában 
vállalkozási szerződés megkötésére 
 
AZ ELŐTERJESZTÉS ELŐKÉSZÍTÉS ALATT ÁLL! 
 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

 az ifjúsági, sport és turisztikai bizottság elnöke 
Előkészítő:  Szabó Imre osztályvezető 

 Hévizi Andrea településrendezési ügyintéző 

Meghívott: DVN Zrt. részéről vezérigazgató, Horváth Anita 

Véleményező bizottságok: 

ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 08. 25. 

pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. 08. 25. 
ifjúsági, sport és turisztikai bizottság 2021. 08. 25. 
A napirendi pont rövid tartalma:A TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú 
„ Látogatóközpont kialakítása a Mondbach Kúriában és a Baracsi úti Arborétum 
fejlesztése” c. projekt vonatkozásában a kivitelezés megkezdése előtt és során is 
szükséges szakfelügyelet biztosítani, mint pl. farestaurátor, művészettörténész és 
egyéb szakértők beszerzésére és ezen feladatok ellátására irányuló szerződés 
megköt 
 

13.Javaslat a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú Látogatóközpont 
kialakítása a Mondbach kúriában és a Baracsi úti Arborétum fejlesztése c. 
projekt megvalósítása érdekében kiállítás digitális tartalmának kidolgozására 
és kiállítási grafika, design feladatok ellátására irányuló vállalkozási szerződés 
1. számú módosítására 
 
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke  
Előkészítő:  Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
 Héring Regina pályázati koordinációs ügyintéző 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. 08. 25. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 08. 25. 
az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 2021. 08. 25. 



A napirendi pont rövid tartalma:  Látogatóközpont kialakítása a Mondbach 
kúriában és a Baracsi úti Arborétum fejlesztése c. projekt megvalósítása 
érdekében interaktív kiállítás vizuális koncepciójának kidolgozása, kiállítási grafika és 
design feladatok ellátása tárgyú vállalkozási szerződés 1. számú módosítása. A 
szerződésmódosítás a teljesítés határidejét és a számlázás átütemezését érinti, 
valamint plusz 20 óra tervező művezetés vállalását. A módosításoknak pénzügyi 
vonatkozása nincs. 

 

14.Javaslat a TOP-6.3.3-16-DU1-2018-00001 „Táborállás csapadékvíz 
elvezetése” című projekt kivitelezési feladatainak ellátására irányuló szerződés 
megkötésére 
 
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. 08. 25. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 08. 25. 
Az előterjesztés rövid tartalma: Az előterjesztés a TOP-6.3.3-16-DU1-2018-00001 
„Táborállás csapadékvíz elvezetése” című projekt kivitelezési feladatainak ellátásáról 
szóló in-house feladatellátási szerződés elfogadására és megkötésére irányul. 
 
15.Javaslat a “Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése” projekt tervezési 
feladatainak ellátására kötött szerződés 9.sz. módosítására 
 
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
 Sipos Réka pályázati koordinációs ügyintéző 
Véleményező bizottság:  

pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. 08. 25. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 08. 25. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Modern Városok Program keretén belül 
megvalósuló “Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése” projekt engedélyes és kiviteli 
terveinek elkészítésére irányuló DVG Zrt-vel kötött vállalkozási szerződés 
módosítása szükséges.  
 
16.Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő Útkeresés Segítő Szolgálat 
költségvetési előirányzatának módosítására  
 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 

 a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő: Péter Kata vezető ügyintéző 

Meghívott:  Mészárosné Libor Ágnes, az Útkeresés Segítő Szolgálat 
intézményvezetője 

Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2021. 08. 25. 



pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. 08. 25. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 08. 25. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az Útkeresés Segítő Szolgálat azzal a kéréssel 
fordult DMJV Önkormányzatához, hogy engedélyezze az intézmény 2021. évi 
előirányzatának 1.750.000,- Ft összegű emelést, amelyet kulturális célú támogatásra 
használnának fel az intézménnyel kapcsolatba kerülő családok gyermekei mentális 
fejlődésének segítése érdekben.  
 
17.Javaslat az Egészségmegőrzési Központnál foglalkoztatottak további 
jogviszonyát engedélyező szerv kijelölésére 
 
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. 08. 25. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                              2021. 08. 25. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az Egészségmegőrzési Központ az egészségügyi 
szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény alapján egészségügyi 
szolgáltatónak minősül. Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak 
részére a további jogviszonyuk létesítéséhez a fenntartónak engedélyező szervet kell 
kijelölni. 
 
18.Javaslat a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. 2021. évre 
vonatkozó vesztesége ellentételezésére vonatkozó Támogatási szerződés 
véleményezésére  
 
Előadó: jogi és vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Serfőző Anikó ügyintéző 
Meghívott: Neszmélyi Loránd ügyvezető igazgató  
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 08. 25. 
A napirendi pont rövid tartalma: Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről 
szóló 2020. évi XC. törvény rögzíti a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz ártalmatlanítása címen igényelhető állami támogatás igénybevételének 

módját, melynek fajlagos összege 100 Ft/m3: Az Önkormányzat az állami támogatást 

továbbadja a DVCSH Kft. részére. 
 
19.Javaslat Alapító Okirat véleményezésére – Dunaújváros MJV Önkormányzata 
Közgyűlése 747/2021. (VII.15.) határozata alapján, MMK Nonprofit Kft. 
 

Előadó:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 

Előkészítő:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 

 Engyel László ügyintéző 

Meghívott:   

Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2021. 08. 25. 



A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Önkormányzata Közgyűlése a 
747/2021. (VII.15.) határozatával döntött arról, hogy a gazdasági társaság új 
könyvvizsgálója a Viczkó és Társa Kft. 2021. szeptember 01-től 2026. május 31-i. Az 
Alapító okiratot az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi bizottságnak szükséges véleményezni, 
azt követően írható alá Polgármester Úr által. 
 

20.Javaslat Móder Rezső lakáshasználati jogviszony rendezési kérelmére 
 
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit jogi és vagyonkezelési osztályvezető 
 Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok:  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. 08. 25. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 08. 25.  
A napirendi pont rövid tartalma: Javaslat Móder Rezső lakáshasználati jogviszony 
rendezési kérelmére. 
 
21.Javaslat egyezség ajánlat benyújtására a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító 
Szolgáltató Kft. „f.a.”hitelezői részére 
 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Dr. Vántus Judit jogi és vagyonkezelési osztályvezető 
 Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző 
Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok:  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2021. 08. 25. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 08. 25. 
A napirendi pont rövid tartalma: Javaslat egyezség ajánlat benyújtására a 
Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. „f.a.”hitelezői részére 
 
22.Javaslat a 2021. évi tokiói Paralimpiára kvalifikációt szerzett Gurisatti Gyula 
sportlövő jutalmazására 
 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit jogi és vagyonkezelési osztály osztályvezető 
                          Kemenczei Anett ügyintéző 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. 08. 25. 
ifjúsági, sport és turisztikai bizottság   2021. 08. 25.  
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2021. 08. 25. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Közgyűlésének 
28/2017.(IX.22.) önkormányzati rendelete az olimpiai részvételi jogot szerzett 
dunaújvárosi sportolók jutalmazásáról 1. § (1) bekezdése alapján támogatásban 
részesíti azt a dunaújvárosi igazolt sportolót, aki a  magyar nemzeti válogatott 
tagjaként egyéni versenyszámban olimpiai részvételre jogosító kvótát szerzett. A 
Magyar Sportlövők Szövetsége tájékoztatása szerint Gurisatti Gyula részesülhet 
támogatásban. A támogatás mértéke: 150.000,- Ft + járulékai/hó. A támogatás 
időtartama: 2021.07.01.-2022.06.30. 



23.Javaslat a DSE Röplabda Akadémia Nonprofit Kft. kérelmének elbírálására 
 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit jogi és vagyonkezelési osztály osztályvezető 
                          Kemenczei Anett ügyintéző 
Meghívott: Tomanóczy Tibor elnök  
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. 08. 25. 
ifjúsági, sport és turisztikai bizottság   2021. 08. 25.  
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2021. 08. 25. 
A napirendi pont rövid tartalma: A DSE Röplabda Akadémia Nonprofit Kft. a 2020. 
évben 27.900.000,- Ft sportlétesítmény használati támogatásban részesült. Az 
egyesület a veszélyhelyzet miatt a megítélt támogatást teljes egészében nem tudta 
felhasználni, így kéri, hogy a fennmaradó 1.330.649,- Ft összeget a Sportcsarnokot 
jelenleg üzemeltető DKKA Nonprofit Kft.-nek fizethesse meg bérleti díjként. 
 
24.Javaslat a dunaújvárosi Tornacsarnokra, Sporttelepre (stadion) és a 
Csónakházra vonatkozóan a DVG Zrt.-vel üzemeltetési szerződés módosításáról 
 
Előadó:  Dr. Vántus Judit osztályvezető  
Előkészítő:  dr. Horváth Petra ügyintéző 

Véleményező bizottság:  
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2021. 08. 25. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2021. 08. 25. 
Meghívott:  Szabó György Zoltán – DVG Zrt. vezérigazgatója 

Az előterjesztés rövid tartalma: DMJV Önkormányzata Közgyűlése a 713/2021. 
(VI.30) határozatában döntött a DVG Zrt.-vel üzemeletetési szerződés megkötéséről 
a Dunaújvárosi Tornacsarnokra, Sporttelepre és a Csónakházra vonatkozóan 2021. 
július 01. napjától 2022. december 31. napjáig. Hivatkozott szerződés a Sporttelep 
(futballstadion és kiszolgáló) üzemeltetéséhez szükséges költséget a júliusi és 
augusztusi hónapokra határozta meg, így 2021. szeptember 01. napjától 2021. 
december 31. napjáig történő további folyamatos üzemeltetéséhez szükséges az 
üzemeltetési díj biztosítása, így jelen előterjesztés a szerződés módosítására tesz 
javaslatot. 
 
25.Javaslat a Litresits Ügyvédi Iroda megbízására  
 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő: Dr. Horinka Hajnalka ügyintéző 

 Dr. Vántus Judit jogi és vagyonkezelési osztályvezető  
Meghívott:  Dr. Litresits András ügyvéd 

Véleményező bizottságok: 
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. 08. 25. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 08. 25. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a Litresits Ügyvédi iroda 
megbízására és  meghatalmazására tesz javaslatot a Duna-mente – Fejér megye 
különleges gazdasági övezet és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
szóló 2020. évi LIX. törvény, továbbá az egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, 
illetve egyes törvényeknek a jogrendszer koherenciájának erősítése érdekében 
történő módosításáról szóló 2021. évi CI. törvény rendelkezései Alaptörvény-



ellenességének megállapítása iránt az Alkotmánybíróság előtt kezdeményezendő 
alkotmányjogi panasz eljárások és/vagy nemzetközi bírósági eljárások során, valamint 
az esetleges eljáráson kívüli egyeztetés(ek) vonatkozásában, továbbá az 
önkormányzat jogi képviseletének ellátására az önkormányzat tulajdonában levő 
Rácalmás külterület 053/2 és 053/8 helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában a 
Fejér Megyei Önkormányzattal szemben bármilyen tárgyú, különösen jogutódlás 
megállapítása iránti eljárás(ok), továbbá az Önkormányzat adóbevételének 
elvonásával kapcsolatos polgári peres vagy egyéb eljárásokban. 
 

26. Javaslat jogi képviselő megbízására és forrás biztosítására Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzatával szemben szerződésen kívüli kártérítés 
iránt indított perre tekintettel 
 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő: Dr. Horinka Hajnalka ügyintéző 

 Dr. Vántus Judit jogi és vagyonkezelési osztályvezető  
Meghívott:  Dr. Kummer Ákos ügyvéd 

Véleményező bizottságok: 
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2021. 08. 25. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2021. 08. 25. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a Kummer Ügyvédi Iroda 
megbízására tesz javaslatot Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
alperessel szemben indított, szerződésen kívüli kártérítés iránt indított perében. 
 

27.Javaslat a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. részére tulajdoni 
hozzájárulás megadására  
 
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő: Dr. Horinka Hajnalka ügyintéző 

 Dr. Vántus Judit jogi és vagyonkezelési osztályvezető  
Meghívott:  Szabó György Zoltán, a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. 

ügyvezetője 

  Szabó György Zoltán, a DVG Zrt. vezérigazgatója 

Véleményező bizottságok: 
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. 08. 25. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 08. 25. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a Dunaújvárosi Turisztikai 
Nonprofit Kft. részére tulajdonosi hozzájárulás megadására vonatkozik az általa 
haszonkölcsönbe vett, önkormányzati tulajdonban levő, természetben Dunaújváros, 
Vasmű út 10/a. szám alatt található, 180/3/A/1. helyrajzi számú ingatlan hasznosítása 
vonatkozásában. 

 
28.Javaslat az INNOPARK Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására  
 
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke  
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő: dr. Vántus Judit osztályvezető 

 dr. Schleicher Judit ügyintéző 



Meghívott:  dr. Huszti Zsolt Innopark Nkft. ügyvezető 

 dr. Móricz Zoltán ügyvéd 

Véleményező bizottságok:   
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. 08. 25.  
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 08. 25. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az Innopark Nkft. székhelye megváltozott, a 
változást a társaság létesítő okiratán át kell vezetni. Az előterjesztés az okirat 
módosítására irányul. 
 

29.Javaslat az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási 
közszolgáltatás megújításával kapcsolatosan pályázati kiírás visszavonására  
 
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. 08. 25. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2021. 08. 25. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Önkormányzata Közgyűlése a 
689/2021. (VI.24.) határozatával döntött arról, hogy az autóbusszal végzett 
menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás megújításával kapcsolatosan 
pályázati kiírást kíván megjelentetni. Jelen előterjesztés ezen pályázati kiírás 
visszavonását szolgálja.  
 

30.Javaslat állásfoglalás kialakítására a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/531-
11/2021. számú törvényességi felhívásáról 
 
Előadó: a polgármester 
Előkészítő: Dr. Petánszki Lajos aljegyző 

Véleményező bizottságok: 

ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 08. 25. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Fejér Megyei Kormányhivatal ismételt 
törvényességi felhívással élt Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 410/2021. 

(IV.30.) határozatával és 652/2021. (VI.24.) határozatával kapcsolatban, mely 
felhívásról állást kell foglalni és a megtett intézkedésről a kormányhivatalt tájékoztatni 
szükséges 2021. augusztus 30-ig. 
 

31. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti 
és Működési Szabályzatának hatályon kívül helyezésére és új Szervezeti és 
Működési Szabályzat elfogadására  
 
Előadó: Pintér Tamás polgármester 
Előkészítő: Dr. Petánszki Lajos aljegyző 

 Dr. László Borbála belső kontrollfelelős  
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 08. 25. 



A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata több alkalommal került módosításra, 
legutóbb 2020. szeptember 17-én. A Hivatal szervezeti felépítése azonban a 
tapasztalatok alapján további változásokat igényel. A nagyobb léptékű változtatások 
miatt a korábbi SZMSZ hatályon kívül helyezése mellett, új SZMSZ elfogadására 
irányul az előterjesztés. A döntés a közgyűlés hatáskörébe tartozik. 
 
 
Dunaújváros, 2021. augusztus 24. 
 
                Tóth Kálmán s.k. 
                                                                                             a bizottság elnöke 


