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M E G H Í V Ó 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottsága,  
2021. október 20-án (szerda) 14,00 órai kezdettel  

rendkívüli 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 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: Dr. Deák Mária főosztályvezető 
 Németh Edina általános igazgatási ügyintéző 
Meghívott:  -  
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2021. 10. 20. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2021. 10. 20. 
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 Kossuth Lajos utca 2/b. 4/1. szám 
alatti önkormányzati lakás pályázati úton történő értékesítéséhez, valamint a Fáy 
András utca 2. 4. 2. szám alatti szociális bérlakás szakemberlakássá történő 
átminősítése miatt van szükség.  
 

2.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése avar 
és kerti hulladék égetés szabályairól szóló …/2021. (…) önkormányzati 
rendeletének megalkotására 

 
Előadó: A közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság elnöke  
 Az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Deák Mária főosztályvezető 
 Petrovickijné Dr. Angerer Ildikó környezetvédelmi vezető-ügyintéző 
Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 
közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság    2021. 10. 20. 
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ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2021. 10. 20. 
Az előterjesztés rövid tartalma: Az avar és kerti hulladék égetéssel történő 
ártalmatlanítására Dunaújváros családi házas övezetében lakók részéről jelentős 
igény merült fel . Jelenleg Dunaújváros önkormányzatának nincs hatályban lévő 
avar- és kerti hulladék égetésére vonatkozó rendelete, ezért szükséges azt 
megalkotni. A 2021. évi CII. törvény a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről 
szóló 2021. évi I. törvény módosításáról, valamint a veszélyhelyzet ideje alatt 
alkalmazandó, levegőminőséggel összefüggő szabályokról szóló 549/2020. (XII. 2.) 
Korm. rendelet erre lehetőséget biztosítanak 2021. december 31. napjáig. 
 
3.Javaslat Dunaújváros MJV Önkormányzata Közgyűlésének a településkép 
védelméről szóló 43/2017. (XII.22.) 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. 10. 20. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2021. 10. 20. 
A napirendi pont rövid tartalma:A településkép védelméről szóló rendelet 
módosításával kapcsolatos folyamat lezárult és elkészült a településkép védelméről   
szóló rendelet módosítása. 
 
4.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 
önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati 
rendelete módosítására 

 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

Előkészítő: Dr. Petánszki Lajos aljegyző 

Meghívott: - 

Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 10. 20. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. 10. 20. 
A napirendi pont rövid tartalma: A gazdálkodási rendelet módosítása a 
beszerzésekre vonatkozó döntési hatáskörök változása miatt szükséges, továbbá 
ezzel egyidejűleg történik a rendeletben a legutóbbi módosítás óta bekövetkezett 
változások átvezetése. 

 

5.Javaslat köztemetési szolgáltatásra vonatkozó pályázathoz ajánlattévők 
kiválasztására 
 
Előadó: Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság 
 Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 
Előkészítő: Dr. Deák Mária – főosztályvezető 
 Árokszállási Ibolya - osztályvezető 
Meghívott: ------ 
Véleményező bizottságok: 



pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság                      2021. 10. 13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 10. 20. 
A napirendi pont rövid tartalma: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 48. § (1) bekezdése értelmében a haláleset helye szerint 
illetékes települési önkormányzat képviselő-testülete gondoskodik az elhunyt 
személy közköltségen történő eltemettetéséről. A jelenlegi szolgáltató szerződése 
2021. december 31. napjával lejár, ezért szükséges az új szolgáltató kiválasztása. A 
vonatkozó önkormányzati rendelet szerint, ha az önkormányzat beszerzése a nettó 8 
millió forintot meghaladja, de a közbeszerzési értékhatárt nem éri el, a beszerzéshez 
kapcsolódó minden döntés, így különösen az ajánlattevők körének kiválasztása, 
illetve az ajánlatok értékelése a közgyűlés hatáskörébe tartozik.  
 

6.Javaslat öt dunaújvárosi intézménynek/szervezetnek önkormányzati 
tulajdonú szakember lakásra bérlőkijelölés jog biztosítása 
 
Előadó: Szociális, Egészségügyi és Lakhatási Bizottság elnöke 
 Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Deák Mária – főosztályvezető 
 Mlinkó Gabriella – általános igazgatási vezető ügyintéző 
Meghívott: ------ 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság  2021. 10. 13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2021. 10. 20. 
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 rendelete 44. § (1) bekezdése alapján bérlőkijelölési jogot 
biztosíthat. Öt helyi intézmény/szervezet nyújtotta be szakember lakásra igényét. 
Bérlőkijelölési jogot – az illetékes bizottságok javaslata után – közgyűlési döntés 
alapján adhat az önkormányzat. A bérlőkijelölési jogra kötött megállapodások 
határozott időre szólnak. 
 
7.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és Kisapostag 
Község Önkormányzata között létrejött adómegosztási és közigazgatási 
határmódosítási megállapodás alapján történő átadott pénzeszköz fedezetének 
biztosítására 
 
Előadó: Pintér Tamás polgármester 
Előkészítő: Dr. Molnár Attila jegyző 

Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. 10. 20. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 10. 20. 
Az előterjesztés rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
és Kisapostag Község Önkormányzata között 2021. július 1-jén létrejött 
adómegosztási és közigazgatási határmódosítási megállapodás alapján történő 
átadott pénzeszköz fedezetének biztosítása. 
 
 
 



8.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Dunaújvárosi 
Szakképzési Centrum között együttműködési megállapodás megkötésére 
 

Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő:  Dr. Kaja Edit osztályvezető 

Meghívott:   Pocsainé Varga Veronika a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum 
főigazgatója 

Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2021. 10. 20. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum azzal a 
kéréssel fordult Dunaújváros MJV önkormányzatához, hogy szeretne együttműködési 
megállapodást kötni a nemzeti köznevelésről szóló törvényvényben meghatározott 
közösségi szolgálat megszervezésére, lebonyolítására vonatkozóan 
önkormányzatunkkal, hogy az intézményeikben az érintett tanulók teljesíteni tudják 
az 50 órás kötelezettségüket.  
 
9.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési 
Szabályzatának 2. számú módosítására 
 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 a közbeszerzési és bíráló bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Petánszki Lajos aljegyző 
 Dzsupin Andrea közbeszerzési referens 
Meghívott: Horváth Anita DV N Zrt. 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021.10. 20. 
közbeszerzési és bíráló bizottság  2021.10. 20. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város közbeszerzési 
szabályzatának módosítása a Közbeszerzési és Bíráló Bizottság eljárási 
szabályainak pontosítása miatt szükséges. 
 
10.Javaslat „Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére vagyon- 
és felelősségbiztosítási szolgáltatás megrendelése” tárgyú közbeszerzési 
eljárás eredményének megállapítására 
 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

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

Előkészítő: Dr. Petánszki Lajos aljegyző 
 Dzsupin Andrea közbeszerzési referens 
Meghívott: Horváth Anita DV N Zrt. 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 10. 20. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság    2021. 10. 20. 
közbeszerzési és bíráló bizottsága      2021. 10. 20. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
798/2021. (VIII.26.) határozatával döntött a „Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata részére vagyon- és felelősségbiztosítási szolgáltatás megrendelése” 
tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról. Jelen előterjesztés a közbeszerzési 
eljárás eredményének megállapítására irányul. 



11.Javaslat „Dunaújváros közterületein rágcsálók, valamint fürkészdarázs 
elleni védekezési munkák ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás 
dokumentumainak elfogadására, az eljárás megindítására 
 
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

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

Előkészítő: Dr. Petánszki Lajos aljegyző 
 Dzsupin Andrea közbeszerzési referens 
Meghívott: Horváth Anita DV N Zrt. 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2021. 10. 20. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 10. 20. 
közbeszerzési és bíráló bizottsága      2021. 10. 20. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
által a Dunaújváros közterületein rágcsálók, valamint fürkészdarázs elleni védekezési 
munkák ellátásáról szóló szerződés 2022. február 28-án lejár. Jelen előterjesztés a 
közbeszerzési eljárás dokumentumainak véleményezésére, közbeszerzési eljárás 
megindítására irányul. 
 
12.Javaslat a DVG Zrt.- vel a 2016., 2017. és 2020. években a víziközmű 
rendszeren elvégezni kívánt rekonstukciós munkák műszaki ellenőri feladatai 
tárgyában kötött vállalkozási szerződések közös megegyezéssel történő 
megszüntetéséről 
 
Előadó: pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
                ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Beéry Réka városüzemeltetési osztályvezető 
                    Szedresi Csaba ügyintéző 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. 10. 20. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 10. 20. 
Az előterjesztés rövid tartalma: Jelen előterjesztés a DVG Zrt.- vel 2016., 2017., és 
2020. években a víziközmű rendszeren elvégezni kívánt rekonstukciós munkák 
műszaki ellenőri feladatai tárgyában kötött vállalkozási szerződések közös 
megegyezéssel történő megszüntetésére tesz javaslatot, a felek közötti kölcsönös 
elszámolás figyelembevételével. 
 
13.Javaslat DMJV közigazgatási területén a Dózsa György úton az erdei 
tornapályánál lévő átkelőkapus gyalogátkelő felújítására vonatkozó szerződés 
megkötésére 

 

Előadó:  Beéry Réka városüzemeltetési osztályvezető 

Előkészítő:  Beéry Réka városüzemeltetési osztály vezetője 

 Gurubi István ügyintéző 

Véleményező bizottság: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2021. 10. 20. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2021. 10. 20. 



A napirendi pont rövid tartalma:A Dózsa György úton az erdei tornapályánál lévő 
átkelőkapus gyalogátkelő aktív prizmái meghibásodtak. A balesetveszélyes állapot 
megszüntetése érdekében szükséges az átkelő részleges felújítása. 
 
14.Javaslat a TOP-6.2.1-15-DU1-2016-00002 Dunaújvárosi Óvoda felújítása    
projekt kapcsán el nem számolható előleg jogcím alapján keletkezett 
visszafizetési kötelezettség forrásának biztosítására  
 
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 osztályvezető 
 Borka Ildikó pályázati koordinációs ügyintéző 

1. Meghívott: - 
Véleményező bizottság: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság    2021. 10. 20. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 10. 20. 
az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 2021. 10.20. 
Az előterjesztés rövid tartalma: Az Aprók Háza, Napsugár Tagóvodák felújítását 
célzó TOP-6.2.1-15-DU1-2016-00002 projekt kapcsán a Magyar Államkincstár 
szabálytalansági döntés jogkövetkezményeképpen 36.333.435,- Ft visszafizetési 
kötelezettséget állapított meg (el nem számolható előleg). Az önkormányzat 12 havi 
részletfizetési kérelme jóváhagyásra került, a törlesztés időszaka 2021 október–
2022. szeptember. Az előterjesztés tárgya a forrás biztosítása, a költségvetési 
előirányzat átcsoportosítás-, ill. a megkötött részletfizetési megállapodás 
jóváhagyása. 
 
15.Javaslat a TOP-6.5.1-15-DU1-2016-00004 Dunaújvárosi Óvoda energetikai 
felújítása projekt kapcsán el nem számolható előleg jogcím alapján keletkezett 
visszafizetési kötelezettség forrásának biztosítására  
 
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 osztályvezető 
 Borka Ildikó pályázati koordinációs ügyintéző 

2. Meghívott: - 
Véleményező bizottság:  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2021. 10. 20. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 10. 20. 
az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 2021. 10. 20. 
Az előterjesztés rövid tartalma: Az Aprók Háza, Napsugár Tagóvodák energetikai 
felújítását célzó TOP-6.5.1-15-DU1-2016-00004 projekt zárása kapcsán a MÁK 
1.641.539,- Ft visszafizetési kötelezettséget állapított meg (előleg terhére nem 
elszámolható költségek). Az előterjesztés tárgya a forrás biztosítása és a 
költségvetési előirányzat átcsoportosítás jóváhagyása a költségvetési rendelet 
módosításához. 
 



16.Javaslat a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. részére a Modern Városok Program-
TOP közfeladat ellátási szerződés alapján átadott 2020. évi ellentételezés 
elszámolásának jóváhagyására 
 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Szabó Imre osztályvezető 
 Borka Ildikó pályázati koordinációs ügyintéző 

1. Meghívott: Horváth Anita ügyvezető - Vasmű u. 41. Irodaház Kft. 
2.   Dunaújváros, Vasmű u. 41. 

Véleményező bizottság:  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2021. 10. 20. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 10. 20. 
Az előterjesztés rövid tartalma: Az önkormányzat 2016-ban közfeladat-ellátási 
szerződést kötött a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel a Modern Városok Programban, 
valamint a TOP forrásból megvalósuló projektek lebonyolítása érdekében. A 
szolgáltató által benyújtott elszámolás alapján szükséges a 2020. évi ellentételezésre 
vonatkozó elszámolás elfogadása.  
 
17.Javaslat Fenntartható Városfejlesztési Stratégiával kapcsolatos döntések 
meghozatalára 
 
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. 10. 20. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 10. 20. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Fenntartható Városfejlesztési Stratégia 
elkészítésének része a társadalmasítás. Az ezzel kapcsolatos döntéseket 
tartalmazza az előterjesztés. 
 
18.Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának 
elindítására a 3053 hrsz-on 
 
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:  dr. Pozsgai Nóra ügyvéd, Sántha és Pozsgai Ügyvédi Iroda 
Véleményező bizottságok: 
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2020. 10. 20. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2020. 10. 20. 
A napirendi pont rövid tartalma: A 3053 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa kéri, hogy az 
idén birtokába került ingatlan övezeti besorolása úgy módosuljon, ahogy a DMJV 
Közgyűlésének Dunaújváros Helyi Építési Szabályzatáról szóló 15/2016. (V.20.) 
önkormányzati rendelete hatályba lépése előtt volt, vagyis a jelenlegi véderő 



övezetből kerüljön lakóövezetbe, és a szigorú geotechnikai korlátozás is kerüljön le 
telekről. 
 
19.Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának 
elindítására a Fiastyúk utcában 
 
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:  Deimel János, a Fiastyúk u. 2. Társasház számvizsgáló. biz. elnöke 
 Juhász Gábor, a Fiastyúk u. 4. Társasház számvizsgáló. biz. elnöke 
Véleményező bizottságok: 
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2020. 10. 20. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2020. 10. 20. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Fiastyúk utcában található 1566/42 és 1566/44 
hrsz-ú ingatlanokon található társasházak számvizsgáló bizottságainak elnökei kérik, 
hogy a jelenlegi Lk-1 építési övezeti besorolás megváltozzon, és Lk-Z építési 
övezetbe kerüljön.  
 
20.Javaslat a KEHOP-1.2.1-18-2019-00254 Helyi klímastratégia és 
szemléletformálás Dunaújvárosban c. projektben a rendezvényszervezés és 
kommunikációs feladatok ellátása tárgyú szerződés 1. számú módosítására 
 
Előadó: Szabó Imre főépítészi és pályázati osztályvezető 
Előkészítő: Szabó Imre főépítészi és pályázati osztályvezető 
 Bozóné Kovács Bettina pályázati koordinációs ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 10. 20 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. 10. 20 
közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság 2021. 10. 20 
Az előterjesztés rövid tartalma: Az előterjesztés a KEHOP-1.2.1-18-2019-00254 
Helyi klímastratégia és szemléletformálás Dunaújvárosban c. projektben a 
rendezvényszervezés és kommunikációs feladatok ellátásához kapcsolódó az 
Atlantis Child Trainer Kft. -vel 2020.12.04 megkötött szerződésben vállalt teljesítési 
határidő módosítására irányul, pénzügyi vonatkozása nincs. 
 
21.Javaslat az Intercisa Múzeum kiállítástervezési feladataira irányuló 
szerződés megkötésére  
 
Előadó:  pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke 
 ifjúsági, sport és turisztikai bizottság elnöke 
Előkészítő:  Szabó Imre főépítészi és pályázati osztályvezető  
 Nagyidai Napsugár városfejlesztési vezető ügyintéző 
Meghívott: Horváth Anita - Vasmű u. 41. Irodaház Kft. 
Véleményező bizottság:  

pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. 10. 20. 



ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 10. 20. 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság  2021. 10. 20. 
ifjúsági, sport és turisztikai bizottság  2021. 10. 20. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00002 
„Intercisa Múzeum fejlesztése” című projekt megvalósítása érdekében az AAPRIL 
Kommunikációs Kft-vel kiállítástervezési feladatok ellátására kötendő vállalkozási 
szerződés véleményezésére és elfogadására irányul. 
 
22.Javaslat a Szalki-szigeti vendéglátó épület hasznosítását előkészítő 
döntések meghozatalára 
 
Előadó:  pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 ifjúsági, sport és turisztikai bizottság elnöke 
Előkészítő:  Szabó Imre főépítészi és pályázati osztályvezető  
 Nagyidai Napsugár városfejlesztési vezető ügyintéző 
Meghívott: Horváth Anita - Vasmű u. 41. Irodaház Kft. 
Véleményező bizottság:  

pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. 10. 20. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 10. 20. 
ifjúsági, sport és turisztikai bizottság  2021. 10. 20. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a Modern Városok Program 
“Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése” című projekt keretén belül megvalósuló 
vendéglátó épület (volt Remix) hasznosítását előkészítő döntések meghozatalára 
irányul. 
 
23.Javaslat az MVP “Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése”projekt 
eszközbeszerzésével kapcsolatos döntések meghozatalára 
 
Előadó:  pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 ifjúsági, sport és turisztikai bizottság elnöke 
Előkészítő:  Szabó Imre főépítészi és pályázati osztályvezető  
 Nagyidai Napsugár városfejlesztési vezető ügyintéző 
Meghívott: Horváth Anita - Vasmű u. 41. Irodaház Kft. 
Véleményező bizottság:  

pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. 10. 20. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 10. 20. 
ifjúsági, sport és turisztikai bizottság  2021. 10. 20. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a Modern Városok Program 
“Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése” című projekt keretén belül megvalósuló 
“Szalki-sziget vonzerejének növelése” alprojekt eszközbeszerzési feladataival 
kapcsolatos döntések meghozatalára irányul. 
 
24.Javaslat az MVP Víziközmű-hálózat fejlesztése projektben víztermelő csápos 
kutak tervezése és kivitelezése tárgyú szerződés 2. számú módosításáról 
 
Előadó:  pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Szabó Imre főépítészi és pályázati osztályvezető  



 Nagyidai Napsugár városfejlesztési vezető ügyintéző 
Meghívott: Horváth Anita - Vasmű u. 41. Irodaház Kft. 
Véleményező bizottság:  

pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. 10. 20. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 10. 20. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a Modern Városok Program 
“Víziközmű-hálózat fejlesztése” című projekt keretén belül megvalósuló víztermelő 
csápos kutak tervezése és kivitelezése tárgyú szerződés 2. számú módosításának 
véleményezésére és elfogadására irányul. 
 
25.Javaslat a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Házával megkötött 
fenntartói megállapodás módosítására  
 
Előadók: az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető 

 Péter Kata intézményigazgatási vezető ügyintéző 

Meghívott::      Őze Áron - igazgató               
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 2021. 10. 20. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 10. 20. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról 
és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény a színházat 
fenntartó önkormányzatok számára a központi támogatás feltételeként írja elő az ún. 
fenntartói megállapodás megkötését. A BKMH-val kötött fenntartói megállapodás 
2021. december 31-én lejár. A szerződés módosítható, vagy új szerződés köthető.  
 
26.Javaslat a hajléktalan ellátórendszer működtetésére vonatkozó 
állásfoglalásról szóló 439/2017. (VI.15.) határozat módosítására 

 

Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető 
 Szünderné Katrics Renáta ügyintéző 
Meghívott: Pribil Sándor, a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány kuratóriumának 

elnöke 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2021. 10. 20. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2021. 10. 20. 
A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Közgyűlése 439/2017. (VI.15.) 
határozatával döntött arról, hogy a dunaújvárosi hajléktalan ellátást 2018. január 1. 
napjától a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány működteti, az önkormányzat 
tulajdonában lévő Kandó K. tér 4. szám alatti Hajléktalan Ellátó Centrumban 
férőhelybővítéssel. A férőhelybővítésre vonatkozó beruházás elhúzódása miatt a 
közgyűlés többször módosította a határozatot. Az Alapítvány kuratóriumának elnöke 
ismét határidő módosítást kért. 
 
 
 



27.Javaslat a Esőemberek Szüleinek Dunaújvárosi Egyesülete 2021. évi 
támogatására 

 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 

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

Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána humán szolgáltatási főosztályvezető 
                        Szünderné Katrics Renáta ügyintéző 
Meghívott:  Böhm Attila a Esőemberek Szüleinek Dunaújvárosi Egyesülete 

elnöke 

Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság                                 2021. 10. 20. 

pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. 10. 20. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 10. 20. 
A napirendi pont rövid tartalma:Az Esőemberek Szüleinek Dunaújvárosi 
Egyesülete elnöke támogatási kérelemmel fordult Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatához. A támogatási kérelem jótékonysági célja az Esőemberek 
Szüleinek Dunaújvárosi Egyesületéhez tartozó gyermekek és felnőttek számára 
fejlesztő programot tartalmazó számítástechnikai eszközök biztosítása. 
 
28.Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő Bölcsődék Igazgatósága 
Dunaújváros intézmény 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: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 
                          Szünderné Katrics Renáta ügyintéző 

Meghívott: Varga Anna Éva a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros igazgatója 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2021. 10.  20. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. 10.  20.  
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 10.  20. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros azzal a 
kéréssel fordult Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatához, hogy 
engedélyezze az intézmény 2021. évi előirányzatának 650.000,- Ft összegű 
emelését. A pótelőirányzat igényüket a duális szakmai gyakorlati képzéssel 
összefüggésben nyújtották be 2021. október 1. napjától 2021. október 31. napjáig 
terjedő időszakára vonatkozóan. Az intézmény a megelőlegezett finanszírozását a 
vonatkozó időszak képzéséhez kapcsolódó állami forrás megérkezését követően az 
önkormányzat részére visszatéríti. 
 

29.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában 
lévő Dunaújvárosi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának és 
Házirendjének jóváhagyására 

 
Előadó: Humán Szolgáltatási Főosztályvezető 

Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 

 Szünderné Katrics Renáta ügyintéző 

Meghívott: Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda vezetője 



Véleményező bizottságok: 
az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság  2021.10. 13. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság            2021.10. 13. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 
607/2021. (VI.2.) határozatával a Dunaújvárosi Óvoda intézmény foglalkoztatotti 
létszámát 2021. szeptember 1. napjával 1 fő karbantartó álláshellyel csökkentette. Az 
intézmény alapító okirata is módosult, melyről Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Polgármestere 669/2021. (VI.24.) határozatában döntött. Az óvodát érintő 
jogszabályi, személyi és egyéb változásokat az intézmény Szervezeti és Működési 
Szabályzatában is át kell vezetni.  
 
30.Javaslat a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő megállapodás 
jóváhagyásáról 
 

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 főosztályvezető 

 Molnár Lenke ügyintéző 

Meghívott:  Dr. Varga Péter r. dandártábornok, megyei rendőrfőkapitány 

 Suszter Tamás r. alezredes kapitányságvezető 

Véleményező bizottságok: 
a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság  2021. 10. 20. 
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2021. 10. 20.  
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 10. 20. 
A napirendi pont rövid tartalma:A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vezetője, a 
közbiztonság hatékonyabbá tétele érdekében, kérelmet nyújtott be a 2021. évi 
költségvetésbe betervezett támogatás mielőbbi biztosítására, valamint a 2022. évre 
igényelt újabb támogatás tárgyában. Jelen előterjesztés a 2021. évi támogatás 
kifizetésére, valamint a 2022. évi támogatás jóváhagyására irányul. 
 
31.Javaslat a Dupent Polgárőr Egyesület 2021. évi támogatására 
 
Előadó: Molnár-Osztrocska Diána humán szolgáltatási főosztályvezető 
Előkészítő: Demeter-Weiner Anett ügyintéző 
Meghívott: Tóth Csaba  a Dupent Polgárőr Egyesület elnöke 
Véleményező bizottságok: 
közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság 2021. 10. 20. 

pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. 10. 20. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 10. 20. 
A napirendi pont rövid tartalma:A Dupent Polgárőr Egyesület elnöke azzal a 
kéréssel fordult Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatához, hogy 400.000,- 
Ft összeggel járuljon hozzá az egyesület 2021. évi működési költségeihez. 
 
32.Javaslat az Egészségmegőrzési Központtal kötött feladat-átvállalási 
megállapodás és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
749/2021. (VII.15.) határozatának módosítására 
 
Előadók: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 

   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 



Előkészítő:       Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 
  Demeter-Weiner Anett ügyintéző 

Meghívott:   - 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2021. 10. 20. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 10. 20. 
A napirendi pont rövid tartalma:Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
az Egészségmegőrzési Központtal 2021. november 1-i hatálybalépéssel feladat-
átvállalási szerződést kötött. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 
módosításokat kért a feladat-átvállalási szerződéssel kapcsolatban, amely érinti a 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 749/2021. (VII.15.) 
határozatában foglaltakat is.  
 
33.Javaslat a 9. számú felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi ellátása érdekében 
előzetes döntés meghozatalára 
 
Előadók: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 

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

  Demeter-Weiner Anett ügyintéző 
Meghívott: Vörhendi Péter RuVör-Trend Medical Kft. ügyvezető 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2021. 10. 20. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 10. 20.  
A napirendi pont rövid tartalma:A jelenleg betöltetlen, helyettesítéssel ellátott 9. sz. 
felnőtt háziorvosi körzet ellátására Önkormányzatunk az R&V cégcsoporttal kötne 
megállapodást. A cégcsoport foglalkoztatja -szerződéskötés esetén- a körzet 
ellátására jelentkezett orvost és gondoskodik a körzet ellátásáról. Az előterjesztés a 
szerződés tervezet jóváhagyására és a szerződéskötési szándék kifejezésére 
irányul. 
 
34.Javaslat az Egészségmegőrzési Központnál foglalkoztatottak létszámának 
meghatározására, költségvetési előirányzat módosítására 
 
Előadók: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 

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

Előkészítő:      Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 
  Demeter-Weiner Anett ügyintéző 

Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2021. 10. 20. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 10. 20. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság                      2021. 10. 20. 
A napirendi pont rövid tartalma:2021. november 1-től Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának kötelezően ellátandó egészségügyi feladatait az 
Egészségmegőrzési Központ látja el, melynek okán szükséges az önkormányzat és 
az intézmény előirányzatának módosítása.  
 
 



35.Javaslat kártérítési igény elbírálására (M.G.) 
 

AZ ELŐTERJESZTÉS ELŐKÉSZÍTÉS ALATT ÁLL!!! 
 

Előadó:  vagyonkezelési osztályvezető 

Előkészítő:  dr. Vántus Judit jogi és vagyonkezelési osztályvezető 

 dr. Horváth Petra ügyintéző 

Meghívott:  a károsult (M.G.) 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2021. 10. 20. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2021. 10. 20.  
A napirendi pont rövid tartalma: 2021. szeptember 29-én a Dunaújváros, Batsányi 
út 19. számnál lévő út melletti leállósávban parkolt a károsult, mikor az autó mellett 
több kisebb ágat, valamint egy nagyobb korhadt faágat észlelt, majd azt tapasztalta, 
hogy a gépjármű megsérült. A károsult vagyoni kártérítési igénnyel lépett fel DMJV 
Önkormányzatával szemben.  
 
36.Javaslat a Dunaújváros, belterület 1825/10 helyrajzi számú, Pincesoron 
található ingatlan adásvételére előkészített szerződés véleményezésére 
 
Előadó:             a vagyonkezelési osztály vezetője 
Előkészítő:       dr. Vántus Judit osztályvezető 
                          dr. Schleicher Judit ügyintéző 
Meghívott:       - 
Véleményező bizottságok:     
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2021. 10. 20.                                   
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a 
132/2021.(VII.21.) határozatában döntött a Dunaújváros, belterület, 1825/10 helyrajzi 
számon nyilántartott, természetben a Pincesoron található terület pályázati úton 
történő hasznosításáról. A pályázat nyertese megküldte a jogi képviselője által 
előkészített adásvételi szerződés tervezetét. Az előterjesztés a szerződés 
véleményezésére irányul. 
 
37.Javaslat kerékpár ajándékozására Kovács István Mikulás nagykövet részére 
 
Előkészítő:       Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
                          Kemenczei Anett ügyintéző 
Meghívott:        - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. 10. 20. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2021. 10. 20. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatához kerékpárt ajándékoz Kovács István Mikulás nagykövet részére. 
 
38.Javaslat a Dunaújvárosi Amerikai Futball Sportegyesület kérelmének 
elbírálására 
 
Előkészítő:        Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
                           Kemenczei Anett ügyintéző 
Meghívott:         Madarász Attila elnök   



                           Szabó György Zoltán vezérigazgató  
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. 10. 20 
ifjúsági, sport és turisztikai bizottság   2021. 10. 20. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2021. 10. 20. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújvárosi Amerikai Futball SE elnöke azzal 
a kéréssel fordult DMJV Önkormányzatához, hogy az általuk használt radari 
sportpálya bérleti díja megfizetésének elengedését kérje. 
 
39.Javaslat egyezségi ajánlat elfogadására, a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító 
Szolgáltató Kft. „f.a.”működéséhez szükséges intézkedések meghozatalára 
 
AZ ELŐTERJESZTÉS ELŐKÉSZÍTÉS ALATT ÁLL!!! 
 
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: - 
Véleményező bizottságok:  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2021. 10. 20. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2021. 10. 20. 
A napirendi pont rövid tartalma: Javaslat egyezségi ajánlat elfogadására, a 
Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. „f.a.”működéséhez szükséges 
intézkedések meghozatalára 
 
40.Javaslat a dunaújvárosi 325 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben 2400 
Dunaújváros, Építők útja 9. szám alatti ingatlanon található termálkút 
üzemeltetésére  
 
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:  Szabó György Zoltán vezérigazgató, DVG Zrt.  
Véleményező bizottságok:  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2021. 10. 20 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 10. 20. 
A napirendi pont rövid tartalma: Javaslat a dunaújvárosi 325 hrsz. alatt 
nyilvántartott, természetben 2400 Dunaújváros, Építők útja 9. szám alatti ingatlanon 
található termálkút üzemeltetésére. Az Önkormányzata az ideiglenes üzemeltetéssel a 
DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-t bízza meg. 
 

41.Javaslat tulajdonosi hozzájárulásról szóló döntés meghozatalára a 
42/18/A/249 helyrajzi szám alatt felvett, természetben 2400 Dunaújváros, 
Derkovits utca 6. földszintjén található ingatlan vonatkozásában az ingatlan 
Találj Haza Rehabilitációs Alapítvány általi felújításához, valamint 
székhelyhasználatához 

 
Előadó: vagyonkezelési osztályvezető 



Előkészítő: dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 

 dr. Horinka Hajnalka ügyintéző 

Meghívott:  Kristó-Pámer Mária kuratóriumi elnök, Ambrus Vanda kuratóriumi tag 
aTalálj Haza Rehabilitációs Alapítvány képviseletében 

Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                                     2021. 10. 20. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság                             2021. 10. 20. 

A napirendi pont rövid tartalma: A Találj Haza Rehabilitációs Alapítvány megkereste 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatát, hogy az általa ingyenesen használt, 
42/18/A/249 helyrajzi szám alatt felvett, természetben 2400 Dunaújváros, Derkovits 
utca 6. földszintjén található ingatlan felújításához, valamint ahhoz, hogy az ingatlant 
az alapítvány székhelyként használhassa, az önkormányzat hozzájárulását kérje, 
 
42.Javaslat Gombos Ervin igazságügyi szakértő megbízására és forrás 
biztosítására a szennyvíztisztító telep sodorvonali bevezetésének műszaki 
megvalósítására kötött szerződés megszüntetésével összefüggésben 
 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Horinka Hajnalka ügyintéző 
 Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető  
Meghívott:  Beéry Réka, a városüzemeltetési osztály osztályvezetője 
Véleményező bizottságok: 
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság    2021. 10. 20. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                           2021. 10. 20. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés Gombos Ervin igazságügyi 
szakértő megbízására tesz javaslatot a szennyvíztisztító telep sodorvonali 
bevezetésének műszaki megvalósítására kötött vállalkozási szerződés 
megszüntetésével összefüggésben. 
 
43.Javaslat a Dunaújvárosi Tankerületi Központ selejtezéséhez való 
hozzájárulásra 
 
Előadó: a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője 
Előkészítő: dr. Vántus Judit osztályvezető 
Meghívott:  Szilágyiné Németh Sarolta Dunaújvárosi Tankerületi Központ 

igazgató 

 Molnár-Osztrocska Diána Humán Szolgáltatási Főosztály vezető 
Véleményező bizottságok:     
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. 10. 20. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 10. 20. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújvárosi Tankerületi Központ megküldte 
önkormányzatunkhoz selejtezési javaslatát. A Tankerület az Önkormányzat 
hozzájárulását kéri a selejtezéshez és tájékoztatást arról, hogy az önkormányzat az 
eszközökre igényt tart-e. 
 

44.Javaslat a Volánbusz Zrt. 2020. évi összevont jelentésének 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. 10. 20. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2021. 10. 20. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Volánbusz Zrt. megküldte Dunaújváros MJV 
Önkormányzata részére a helyi autóbusz-közlekedés 2020. évi összevont jelentését 
elfogadásra. 
 
45.Javaslat a Volánbusz Zrt.-vel kötendő, az autóbusszal végzett menetrend 
szerinti személyszállítási új közszolgáltatás szerződés megismerésére, 
valamint új csuklósbusz igény kinyilvánítására 
 
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. 10. 20. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2021. 10. 20. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése a 851/2021. (IX.16.) határozatával döntött arról, hogy 2022.01.01. és 
2022.12.31. között a Volánbusz Zrt.-t bízza meg az autóbusszal végzett menetrend 
szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátásával. A Volánbusz Zrt. 
megküldte javaslatát az új közszolgáltatási szerződéstervezetét. Továbbá a 
Volánbusz Zrt. megkereste Önkormányzatunkat, mely szerint a Volánbusz Zrt. 
közbeszerzési eljárás keretein belül új, Euro6-os emissziós normát teljesítő csuklós 
buszokat fog beszerezni. Önkormányzatunkat megkeresték, hogy az Önkormányzat 
kívánja-e a régi buszokat részben vagy egészben kicserélni. Az buszok darabonként 
megközelítőleg 11 millió forint többlet ráfordítást és ellentételezési igény növekedést 
eredményezhet, ami magába foglalja az eszközpótlással, finanszírozással 
kapcsolatos többlet költségeket és a karbantartás tekintetében realizálható 
megtakarítást is. 
 
46.Javaslat az Energo-Viterm Kft. gazdálkodásával kapcsolatos könyvvizsgálói 
szakértői és igazságügyi szakértői anyagok elkészítésére 
 
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke   
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Engyel László ügyintéző 
Meghívott:      Listár Tibor felügyelőbizottsági tag, Energo-Viterm Kft. 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi,gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. 10.  20. 

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2021. 10.  20. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az Energo-Viterm Kft. gazdálkodásának 
vizsgálatára, valamint Dunaújváros MVJ Önkormányzata által befektetett 



pénzeszközök jelenértékének, a befektetés elértéktelenedésének meghatározására 
szakértők felkérése szükséges. 
 
47.Javaslat Alapító Okirat véleményezésére – Dunaújváros MJV 
Önkormányzata  Közgyűlése 696/2021. (VI.24.) határozata alapján, DKKA 
Nonprofit Kft. 
 
Előadó: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Engyel László ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 10. 20. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Önkormányzata Közgyűlése a 
696/2021. (VI.24.) határozatával döntött arról, hogy a gazdasági társaság ügyvezetője, 
felügyelőbizottsági tagjai és új könyvvizsgálója személyéről. Az Alapító okiratot az 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi bizottságnak szükséges véleményezni, azt követően 
írható alá Polgármester Úr által. 
 
48.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
624/2019. (X.31.) határozata és kölcsönszerződés módosítására - Dunaújváros, 
Erdősor 33 Társasház  
 
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
 Engyel László ügyintéző 
Meghívott:   Havasi Gyuláné közös képviselő 2400 Dunaújváros, Erdősor 33. 
Véleményező bizottságok:  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. 10. 20. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 10. 20. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése a 624/2019. (X.31.) határozatával döntött arról, hogy kölcsönt biztosít 
bruttó 3.000.000,- Ft összeg erejéig a Dunaújváros, Erdősor 33. Társasház részére  
a Társashááz gázvezeték rendszerének felújítására. A módosítás a visszafizetési 
határidő 2023. szeptember 30-ig történő meghosszabbítását jelenti, 50.000,- Ft/hó 
részletfizetéssel. 
 

49.Javaslat tagi kölcsön nyújtására a  DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 

részére 
 

Előadó:          a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke             
                        az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
Előkészítő:      Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető  
Meghívott:      
Véleményező bizottságok: 
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság                 2021. 10. 20. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                     2021. 10. 20. 
A napirendi pont rövid tartalma:  A DVCSH Kft. folyamatosan számlát bocsát ki a 
távhőszolgáltatásról, mely jogosulatlanul kibocsátott számlákkal kapcsolatosan és az 



ebből jogosulatlanul befolyt bevételeire a DVG Zrt. büntető eljárásokat 
kezdeményezett polgári jogi igénye érvényesítésére is kiterjedően a DVCSH Kft. -vel 
szemben. 
 
50.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 
igazgatási szünet elrendelésére 

 
Előadó:  a polgármester 
Előkészítő: Dr. Petánszki Lajos aljegyző 

Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 10. 20. 
A napirendi pont rövid tartalma: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXIX. törvény 232. § (3) bekezdése alapján a képviselő-testület a rendes szabadság 
kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. Az előterjesztés javaslatot tesz igazgatási 
szünet elrendelésére 2021. december 27. - 2022. január 2. közötti időszakban. 
 
Dunaújváros, 2021. október 15. 
 
                Tóth Kálmán s.k. 
                                                                                             a bizottság elnöke 


