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M E G H Í V Ó 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottsága,  
2021. november 17-én (szerda) 13,30 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 2021. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2021. (II.18.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
 
Előadó: Pintér Tamás polgármester 
Előkészítő: Salamonné Pintér Mónika főosztályvezető 

 Nagy Lászlóné költségvetési ügyintéző 
Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. 11. 17. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 11. 17. 
Az előterjesztés rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése által elfogadott 2021. évi költségvetést érintő döntések, valamint a kötött 
felhasználású állami támogatások felhasználása és saját hatáskörű előirányzat 
változások átvezetése a költségvetési rendeleten 
 
2.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 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. 11. 17. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2021. 11. 17. 
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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 módosítása a Polgármesteri Hivatal szervezeti 
felépítésének megváltozása miatti névváltozás, a határozott idejű bérleti szerződések 
esetében a bérleti jogviszony időtartamának megváltoztatása, valamint a bérlőtársi 
szerződésre jogosultak körének kibővítése miatt szükséges. 
 
3.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 
építményadóról szóló …./2021. (……) önkormányzati rendelet megalkotására 
 
Előadó: a polgármester 
Előkészítő: Szaniszlóné Szabó Ildikó adóosztály vezető 

Véleményező bizottság:  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság      2021. 11. 17.  
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság          2021. 11. 17.  
Az előterjesztés rövid tartalma: A veszélyhelyzet alatt hozott Kormányzati 
döntések miatt kieső adóbevételekre az építményadó mértékek emeléséből befolyó 
bevételek biztosíthatnak forrást. A rendelet felülvizsgálata során további pontosítások 
váltak szükségessé. Mindezen változások átvezetését az áttekinthetőség okán 
célszerű a rendelet újraalkotásával megvalósítani. 
 

4.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 
helyi iparűzési adóról szóló …./2021. (……) önkormányzati rendelete 
megalkotására 

 
Előadó:  a polgármester 
Előkészítő:  Szaniszlóné Szabó Ildikó adóosztály vezető 

Véleményező bizottság: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2021.11.17.  
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2021.11.17.  
Az előterjesztés rövid tartalma:A veszélyhelyzet alatt hozott Kormányzati döntések 
miatt kieső adóbevételek egy részének ellentételezése érdekében javasolt a még 
prosperáló helyi adók, így az iparűzési adó felülvizsgálata és az esetleges 
bevételnövelési lehetőségek feltárása. A változás figyelembe vételével az iparűzési 
adó helyi szabályai - az áttekinthetőség érdekében - a rendelet újraalkotásával 
kerülnek rögzítésre. 
 

5.Javaslat a Belső Ellenőrzési Osztály 2022-2025. évre szóló stratégiai belső 
ellenőrzési tervének, valamint a 2022. évi éves belső ellenőrzési tervnek a 
jóváhagyására 
 
Előadó: Dr. Molnár Attila jegyző  
Előkészítő: Kozma Csilla osztályvezető 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. 11. 17. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2021. 11. 17. 
A napirendi pont rövid tartalma: A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről 
és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírja, hogy az 
ellenőri munka megtervezéséhez a belső ellenőrzési vezető stratégiai ellenőrzési 



tervet és éves ellenőrzési tervet készít. A stratégiai ellenőrzési terv - összhangban a 
szervezet hosszú távú céljaival - meghatározza a belső ellenőrzésre vonatkozó 
fejlesztéseket a következő négy évre. A belső ellenőrzési vezető az éves ellenőrzési 
tervet megküldi a jegyző részére a tárgyévet megelőző év november 30-áig, melyet a 
képviselő-testület december 31-éig hagy jóvá. Az előterjesztés tartalmazza a belső 
ellenőrzés 2022-2025. évekre szóló stratégiai belső ellenőrzési tervét, valamint a 
polgármesteri hivatal, a nemzetiségi önkormányzatok, az önkormányzat irányítása 
alatt lévő intézmények 2022. évi éves ellenőrzési tervét.  
 
6.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 1,5 milliárd Ft 
összegű folyószámlahiteléről szóló indikatív ajánlat elfogadására, valamint a 
szerződés megkötésére 
 
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő: Salamonné Pintér Mónika, főosztályvezető 
 Szántó Adrienn, kötelezettségvállalást nyilvántartó ügyintéző 
Véleményező bizottság:  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. 11. 17. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 11. 17. 
Az előterjesztés rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
szándéka éven belüli folyószámlahitel igénybevételére 1,5 milliárd Ft összegben, az 
indikatív ajánlatban szereplő feltételekkel, valamint a hitelszerződés aláírása a 
számlavezető OTP Bank Nyrt.-vel. Továbbá a keretösszeg figyelembevétele a 
2022.évi költségvetés tervezésnél. 
 
7.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. I-IX. havi 
pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására 
 
Előadó: Pintér Tamás polgármester 
Előkészítő: Salamonné Pintér Mónika főosztályvezető 
 Börcs-Bajnok Csilla számviteli ügyintéző 
Meghívott: -  
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. 11. 17. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 11. 17. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 
2021. évi költségvetésének I-IX. havi pénzügyi teljesítéséről, szöveges indoklással és 
számszaki melléklettel.  
 
8.Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására 
vonatkozó szolgáltatási keretszerződés 5. sz. módosítás - 2021. április-
december hónap - megkötésére 

 

Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő:  Beéry Réka Városüzemeltetési Osztályvezető 

 Telekesné Szerényi Orsolya pénzügyi gazdálkodási ügyintéző 

Meghívott:  DVG Zrt képviselője 

Véleményező bizottságok: 



pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2021. 11. 17. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2021. 11. 17. 
A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Önkormányzata a DVG Zrt. útján látja el 
közfeladatait évente kötendő szolgáltatási keretszerződés alapján. A szerződésben 
meghatározott (II.) Parkfenntartás, városi parkok zöldterületek fenntartása, (XI.) Út és 
járdaburkolatok felületi javítása, karbantartása, (XVIII.) Sportpályák berendezéseinek 
javítása, pótlása feladatokra jóváhagyott előirányzat mértéke előreláthatólag nem 
elegendő a feladatok zökkenőmentes ellátására, mely a szerződés 5. számú 
módosítását indokolja. 
 

9.Javaslat az Adventi ünnepkörhöz kapcsolódó feladatok elvégzéséhez 
szükséges forrás átcsoportosítására  
 

Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő:  Beéry Réka Városüzemeltetési Osztályvezető 

 Telekesné Szerényi Orsolya pénzügyi gazdálkodási ügyintéző 

Meghívott:  DVG Zrt képviselője 

Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. 11. 17. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2021. 11. 17. 
A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Önkormányzata évről évre megrendezi az 
Adventi ünnepkörhöz kötődő városrészi rendezvényeket. Ehhez kapcsolódó 
feladatok elvégzésére forrás átcsoportosítása szükséges. 
 
10.Javaslat Dunaújváros területén járda felújításának, zúzottkő burkolatú utak 
és parkolók karbantartásának, valamint forgalomkorlátozó oszlopok 
kihelyezésének munkálataira 
 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

 a ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő:  Beéry Réka Városüzemeltetési Osztály vezetője 
Debreczeni Tamás területfejlesztési vezető ügyintéző  

Meghívott:  Szabó György Zoltán DVG Zrt. – vezérigazgató 
Véleményező bizottság:  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2021. 11. 17. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2021. 11. 17. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a Dunaújváros területén járda 
felújításának, zúzottkő burkolatú utak és parkolók karbantartásának, valamint 
forgalomkorlátozó oszlopok kihelyezésének munkálataira tesz javaslatot a DVG Zrt. 
által megküldött árajánlatok alapján. 
 
11.Javaslat a Pipacs utca Magyar út – Akácos utca közötti szakaszának 
tervezésére 

 

AZ ELŐTERJESZTÉS ELŐKÉSZÍTÉS ALATT ÁLL! 
 

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. 11. 17. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2021. 11. 17. 
Az előterjesztés rövid tartalma:Jelen előterjesztés a Pipacs utca Magyar út – 
Akácos utca közötti szakaszának tervezése vonatkozásában az árajánlattételre 
felkérni kívánt gazdasági szereplők kiválasztására tesz javaslatot. 
 
12.Javaslat a Petőfi Sándor u. 1. sz. alatti orvosi rendelő felújításához 
szükséges kiviteli tervek elkészítésére 
 
AZ ELŐTERJESZTÉS ELŐKÉSZÍTÉS ALATT ÁLL! 
 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Beéry Réka városüzemeltetési osztályvezető  
 Mózes Tibor ügyintéző 
Meghívott:  Horváth Anita – vezérigazgató DV N Zrt. 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2021. 11. 17. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2021. 11. 17. 
A napirendi pont rövid tartalma: Jelen előterjesztés a Petőfi Sándor u. 1. sz. alatti 
orvosi rendelő felújításához szükséges kiviteli tervek elkészítésére ( fűtési rendszer 
korszerűsítése, magastető felújítása, villamos hálózat korszerűsítése, akadálymentes 
rámpa építése) tesz javaslatot a DV N Zrt. által megküldött árajánlat alapján. 
 

13.Javaslat EMAS Környezetvédelmi Nyilatkozat kiadvány nyomdai 
elkészítéséről szóló polgármesteri határozat-tervezet és szerződés-tervezet 
véleményezésére 
 
Előadó: a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság elnöke  
 a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Deák Mária hatósági főosztályvezető 
 Petrovickijné Dr. Angerer Ildikó környezetvédelmi vezető ügyintéző 
Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 
közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság 2021. 11. 17. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság    2021. 11. 17. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2021. 11. 17. 
A napirendi pont rövid tartalma: 2021. július 13-án ismét sikeresen elvégeztük a 
hivatal EMAS Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszerének felügyeleti 
auditálását és a frissített Környezetvédelmi Nyilatkozat hitelesítését, melyet a 
1221/2009. EC. rendelet szerint szükséges nyilvánosságra hozni. A nyomdai 
munkákra 3 árajánlatot kértünk be. A kiadványkészítés 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.  



14.Javaslat a Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft.-vel a Virtuális 
Erőmű Program működtetőjével megállapodás megkötésére 
 
Előadó: a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság elnöke 
 a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Deák Mária hatósági főosztályvezető 
 Petrovickijné Dr. Angerer Ildikó környezetvédelmi vezető ügyintéző 
Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 
közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság 2021. 11. 17. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság    2021. 11. 17. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2021. 11. 17. 
 A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, 
mint az Energiahatékonysági Díj 2021. cím nyertese, a Magyar Innováció és 
Hatékonyság Nonprofit Kft.-vel a Virtuális Erőmű Program működtetőjével védjegy- 
és logóhasználati jogosultságokról és kötelezettségekről, valamint a létrejött energia-
megtakarítások és megújuló termelések szén-dioxid (CO2) eredményeinek 
kezeléséről szóló megállapodást kíván kötni. Az eljárási díj 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.  
 

15.Javaslat a 878/2021. (X. 21.) közgyűlési határozat módosítására 
 
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. 11. 17. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 11. 17.  
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú város Önkormányzata 
Közgyűlésének 878/2021. (X. 21.) számú határozatában bérlőkijelölési jogot 
biztosított öt helyi szervezetnek. A DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 
bérlőkijelölési jogával nem kíván élni a 2400 Dunaújváros, Dobó István út 12. 
földszint 1. szám alatti önkormányzati tulajdonú szakember lakás vonatkozásában. 
 

16.Javaslat az Útkeresés Segítő Szolgálatnak önkormányzati tulajdonú 
szakemberlakás bérlőkijelölési jog biztosítására 
 
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. 11. 17. 



ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 11. 17.  
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. Az Útkeresés Segítő Szolgálat szakember lakásra nyújtotta be igényét. 
Bérlőkijelölési jogot – az illetékes bizottságok javaslata után – közgyűlési döntés 
alapján adhat az önkormányzat. A bérlőkijelölési jogra kötött megállapodás 
határozott időre szól. 
 
17.Javaslat köztemetési szolgáltatás nyújtására vonatkozó pályázat 
nyertesének kiválasztására 

 
Előadó: pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Deák Mária – főosztályvezető 
 Árokszállási Ibolya - osztályvezető 
Meghívott: ------ 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság                      2021. 11. 17. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 11. 17. 
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 
köztemetés szolgáltatás nyújtására ajánlattételi felhívás került kiküldésre, melyre a 
megadott határidőn belül 2 érvényes ajánlat érkezett. Az önkormányzat 
gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V. 22.) számú önkormányzati rendelet 
40. § (7) bekezdése 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 
 

18.Javaslat a KEHOP-1.2.1-18-2019-00254 „Élhető éghajlatért - helyi 
klímastratégia és szemléletformálás Dunaújvárosban” c. projektben tájékoztató 
kiadványok beszerzése 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. 11. 17 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. 11. 17 
közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság 2021. 11. 17 
Az előterjesztés rövid tartalma: Az előterjesztés a KEHOP-1.2.1-18-2019-00254 
„Élhető éghajlatért - helyi klímastratégia és szemléletformálás Dunaújvárosban” c. 
projektben tájékoztató kiadványok beszerzéséhez kapcsolódó, az Om Art Design 
Stúdió Kft. -vel 2020.11.30-án megkötött szerződésben vállalt teljesítési határidő 
módosítására irányul, pénzügyi vonatkozása nincs. 
 



19.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 2. számú módosítására 
 
Előadó: Szabó Imre főépítészi és pályázati osztályvezető 
Előkészítő: Szabó Imre főépítészi és pályázati osztályvezető 
 Bozóné Kovács Bettina pályázati koordinációs ügyintéző 
Meghívott: Horváth Anita vezérigazgató Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit 

Zrt. 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 11. 17 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. 11. 17 
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 
2021.08.30-án megkötött 1. számú szerződésben vállalt teljesítési határidő 
módosítására irányul, pénzügyi vonatkozása nincs. 
 
20.Javaslat a Felső Duna-parthoz kapcsolódó lépcsők és a Weiner Tibor 
körútról az Aranyvölgyi útra vezető lépcső elnevezésére 
 

Előadó:  pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

 ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő:  Szabó Imre főépítészi és pályázati osztály osztályvezető  
 Horváthné Bankó Diána általános ügyintéző 

Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2021. 11. 17. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 11. 17. 
A napirendi pont rövid tartalma: Mezei Zsolt alpolgármester kezdeményezésére az 
utcanév munkacsoport lépcsők elnevezésére javaslatot tett a lakossági leveleket 
figyelembe véve. Nyolc lépcső névadásához a hozzátartozói nyilatkozatok 
beérkeztek. Az előterjesztés ezen lépcsők elnevezésére irányul.  
 
21.Javaslat környezeti vizsgálat készítésével kapcsolatos döntés 
meghozatalára a Kisapostagtól átkerült terület rendezési terv módosításával 
kapcsolatban 
 
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:  Vass Jenő, Hamburger Hungária Kft., igazgatási és szolgáltatási 

vezetője 
Véleményező bizottságok: 
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. 11. 17. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2021. 11. 17. 
A napirendi pont rövid tartalma:Dunaújváros MJV Önk. Közgyűlése 827/2021. 
(IX.16.) határozatával döntött a Kisapostagtól átkerült területek rendezési tervének 



módosításáról. A rendezési terv módosítás kapcsán dönteni szükséges a környezeti 
vizsgálat készítésével kapcsolatban.  
 
22.Javaslat az új szálloda létesítéséről hozott 705/2021. (VI.24.) határozat újbóli 
módosítására. 
 
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Szabó Imre Főépítészi és Pályázati Osztályvezető 
 Rózsavölgyi Katalin pályázati koordinációs ügyintéző 
Meghívott:  Horváth Anita DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. 

vezérigazgató, 2400 Dunaújváros, Vasmű út 41.  
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. 11. 17. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 11. 17. 
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 AQUANTIS Wellness- és Gyógyászati Központ mellett” elnevezésű 
projektek vonatkozásában a projektek kiviteli tervezési feladatainak ellátására 
irányuló szerződésről szóló 705/2021. (VI.24.) közgyűlési határozata módosítására 
irányul (fedezetarány). 
 
23.Javaslat műszaki üzemeltetési szerződés módosítására az Október 23. téren 
lévő játszótér és sportpálya vonatkozásában 
 
Előadó:      a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ifjúsági, sport és turisztikai bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:   Szabó Imre főépítészi és pályázati osztályvezető 
 Nagyidai Napsugár városfejlesztési vezető ügyintéző  
Meghívott: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, Pataki Gergely régiótitkár 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. 11. 17. 
ifjúsági, sport és turisztikai bizottság 2021. 11. 17. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 11. 17. 
Az előterjesztés rövid tartalma: A Magyar Máltai Szeretetszolgálat végzi az 
Október 23. téren lévő, a KDOP-3.1.1/D1-12-k-2012-0001 sz. „A Városháza és 
környezetének funkcióbővítő revitalizációja” c. pályázat keretében létrehozott 
játszótér és sportpálya üzemeltetését. A szerződés értelmében minden év utolsó 
negyedévében szükséges a következő évre vonatkozó üzemeltetési költség 
meghatározása, valamint ennek értelmében a szerződés felülvizsgálata, szükség 
esetén módosítása. 
 

24.Javaslat a Koroknai Medical Kft-vel fennálló haszonkölcsön szerződés 
megszüntetésére 
 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 



Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2021. 11. 17. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2021. 11. 17. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Koroknai Medical Kft. ügyvezetője kérte 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatával 2021. szeptember 20-án a 
Dunaújváros, Alkotás utca 8. szám alatti helyiségekre megkötött haszonkölcsön 
szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését. 

 
25.Javaslat az Egészségmegőrzési Központ költségvetési előirányzata 
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 

 Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 

Meghívott:  Demeter-Weiner Anett, az Egészségmegőrzési Központ megbízott 
intézményvezetője 

Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság  2021. 11. 17. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 11. 17. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2021. 11. 17. 
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.  
 
26.Javaslat a Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros 
intézménnyel támogatási szerződés megkötésére 
 
Előadó: 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 
 Molnár Lenke ügyintéző 
Meghívott: Dr. Mészáros Lajos, Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet 

Dunaújváros főigazgató 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2021. 11. 17. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                              2021. 11. 17. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. 11. 17. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dr. Mészáros Lajos, a Szent Pantaleon Kórház- 
Rendelőintézet Dunaújváros főigazgatója vissza nem térítendő támogatás iránti 
kérelmet nyújtott be Dunaújváros Megyei Jogú város Önkormányzata felé. Az 
előterjesztés a kérem elbírálására irányul.  
 
 
 



27.Javaslat a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal megkötött megállapodás 
módosítására 
 
Előadók:  a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság elnöke 
 a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 
 Molnár Lenke intézményigazgatási ügyintéző 
Meghívott:  Suszter Tamás rendőralezredes, 
 a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság kapitányságvezetője 

dr. Varga Péter r.dandártábornok, Fejér Megyei Rendőr-
főkapitányság főkapitánya 

Véleményező bizottságok: 
közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság  2021. 11. 17. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2021. 11. 17. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke  2021. 11. 17.  
A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Önkormányzata Közgyűlése a 372/221. 
(IV.19.) határozatában a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság részére 5 millió forint 
adomány juttatásáról döntött, amelynek felhasználási határideje: 2021. december 31. 
A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság kapitányság-vezetője kezdeményezte a 
felhasználás véghatáridejének 2022. június 30. napjára való módosítását. 
 
28.Javaslat a 24. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására a Dr. Táborosi és 
Társa Bt.-vel kötött feladat-ellátási szerződés módosítására 
 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 
                          Szünderné Katrics Renáta ügyintéző 
Meghívott: Pálfalviné Dr. Táborosi Éva háziorvos 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2021. 11. 17. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 11. 17. 
A napirendi pont rövid tartalma:. Dr. Táborosi és Társa Bt. képviseletében, 
Pálfalviné Dr. Táborosi Éva a 24. számú felnőtt háziorvosi körzet orvosa bejelentette, 
hogy asszisztense személyében változás történik. Emiatt a Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzatával kötött szerződésben a változást át kell vezetni. Az 
előterjesztés a meglévő feladat-ellátási szerződés módosítására irányul. 
 
29.Javaslat a 5. számú gyermek háziorvosi körzet ellátására a „Rend-Elek” Kft-
vel kötött feladat-ellátási szerződés módosítására 
 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 
                          Szünderné Katrics Renáta ügyintéző 
Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2021. 11. 17. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 11. 17. 



A napirendi pont rövid tartalma:. „Rend-Elek” Kft. képviseletében, Dr. Elek Ágnes 
az 5. számú gyermek háziorvosi körzet orvosa bejelentette, hogy a feladat-ellátási 
szerződését kiegészíteni szükséges az ellátás nyújtásában részt vevő egészségügyi 
szakdolgozó megnevezésével. Emiatt a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatával kötött szerződésben a változást át kell vezetni a rendelési idő 
változásával együtt. Az előterjesztés a meglévő feladat-ellátási szerződés 
módosítására irányul. 
 
30.Javaslat az Euroshow Kft-vel  megbízási szerződés megkötésére 

 
AZ ELŐTERJESZTÉS ELŐKÉSZÍTÉS ALATT ÁLL! 
 
Előadó:  oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke 

  pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

  ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő:  Molnár- Osztrocska Diána főosztályvezető 

  Péter Kata ügyintéző 

Meghívott:  Pető Zsolt – ügyvezető igazgató – Euroshow Kft. 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 2021. 11. 17. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. 11. 17. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 11. 17. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az Euroshow Kft.-vel megbízási szerződést 
szándékozik kötni Önkormányzatunk az adventi vásár lebonyolítására. 
 
31.Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda 2020/2021. nevelési évről szóló éves 
beszámoló jóváhagyására  
 
Előadó: az oktatási, kulturális, és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke 

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

  Kiss Dalma intézményigazgatási ügyintéző  
Meghívott:       Gyenes Józsefné – Dunaújváros Óvoda intézményigazgatója 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, és társadalmi kapcsolati bizottság 2021.11.17. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021.11.17. 
A napirendi pont rövid tartalma: A nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján a 
fenntartó értékeli a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programjában 
meghatározott feladatok végrehajtását, a pedagógiai-szakmai munka 
eredményességét. 
 
32.Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény 2022. évi nyári 
nyitvatartási rendjének meghatározására  
 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 

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

  Kiss Dalma intézményigazgatási ügyintéző  
Meghívott: Varga Anna Éva Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros igazgatója 
Véleményező bizottságok: 



szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2021. 11. 17. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 11. 17. 
A napirendi pont rövid tartalma: A gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 43. § (4) bekezdése szerint a bölcsődék 
nyári nyitvatartási rendjét a fenntartó hagyja jóvá.  
 
33.Javaslat a gyermekek átmeneti otthona kötelező önkormányzati feladat 
ellátására megkötött feladatellátási szolgáltatási szerződés 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 

 Kiss Dalma intézményigazgatási ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2021. 11. 17. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság   2021. 11. 17. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2021. 11. 17. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
a kötelező, gyermekek átmeneti otthona feladatát a Fészek Gyermekvédő 
Egyesülettel megkötött feladatellátási szolgáltatási szerződés alapján biztosítja 2015. 
január 1-től 2021. december 31. napjáig. Az előterjesztés a szerződés határideje 
módosítására tesz javaslatot. 
 
34.Javaslat a dunaújvárosi 2976/52 helyrajzi számon nyilvántartott, belterületen 
az Északi ipari parkban található terület hasznosítására 
 
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:     - 
Véleményező bizottságok:     
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2021. 11. 17.                                    
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2021. 11. 17. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az Önkormányzat tulajdonát képezi a 
Dunaújváros belterület 2976/52 hrsz. alatt felvett, az Északi ipari parkban található 
„kivett beépítetlen terület” megnevezésű 3992 m2 nagyságú ingatlan. Az 
előterjesztés az ingatlan pályázati úton történő értékesítésére tesz javaslatot. 
 
35.Javaslat a dunaújvárosi 2976/55 helyrajzi számon nyilvántartott, belterületen 
az Északi ipari parkban található terület hasznosítására 
 
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:     - 
Véleményező bizottságok:     



pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2021. 11. 17.                                     
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2021. 11. 17. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az Önkormányzat tulajdonát képezi a 
Dunaújváros belterület 2976/55 hrsz. alatt felvett, az Északi ipari parkban található 
„kivett beépítetlen terület” megnevezésű 3961 m2 nagyságú ingatlan. Az 
előterjesztés az ingatlan pályázati úton történő értékesítésére tesz javaslatot. 
 
36.Javaslat a dunaújvárosi 2976/56 helyrajzi számon nyilvántartott, belterületen 
az Északi ipari parkban található terület hasznosítására 
 
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:     - 
Véleményező bizottságok:     
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2021. 11. 17.                                    
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2021. 11. 17. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az Önkormányzat tulajdonát képezi a 
Dunaújváros belterület 2976/56 hrsz. alatt felvett, az Északi ipari parkban található 
„kivett beépítetlen terület” megnevezésű 2007 m2 nagyságú ingatlan. Az 
előterjesztés az ingatlan pályázati úton történő értékesítésére tesz javaslatot. 
 
37.Javaslat a dunaújvárosi 2976/57 helyrajzi számon nyilvántartott, belterületen 
az Északi ipari parkban található terület hasznosítására 
 
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:     - 
Véleményező bizottságok:     
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2021. 11. 17.                                    
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2021. 11. 17. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az Önkormányzat tulajdonát képezi a 
Dunaújváros belterület 2976/57 hrsz. alatt felvett, az Északi ipari parkban található 
„kivett beépítetlen terület” megnevezésű 1600 m2 nagyságú ingatlan. Az 
előterjesztés az ingatlan pályázati úton történő értékesítésére tesz javaslatot. 
 
38.Javaslat a dunaújvárosi 144/1/D/12 és 69/2/G/13 helyrajzi számon 
nyilvántartott, lakás megnevezésű ingatlanok elidegenítésére 
 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző 
Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2021.11.17. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2021.11.17. 



A napirendi pont rövid tartalma: Jelen előterjesztés javaslatot tesz a dunaújvárosi 
144/1/D/12 és 69/2/G/13 hrsz. alatt található ingatlanok értékesítésére. Az 
értékesítés Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló 
lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének egyes 
szabályairól szóló 11/2021. (IV.22.) önkormányzati rendelete 10.§ (9) bekezdése 
alapján pályázat, illetve versenytárgyalás útján lehetséges.  
 
39.Javaslat a dunaújvárosi 717 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, kivett lőtér 
megnevezésű ingatlan hasznosítására vonatkozó pályázat értékelésére 

 

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. 11. 17. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2021. 11. 17. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése a 831/2021.(IX.16.) számú határozatában döntött dunaújvárosi 717 hrsz. 
alatt nyilvántartott, kivett lőtér megnevezésű ingatlan pályázati úton történő 
bérbeadásáról. A pályázat postára adásának határideje 2021. október 20. volt. A 
kiírásra 2 db pályázat érkezett. 
 

40.Javaslat a 3371/9 helyrajzi számon felvett 1446 m2 területű, „kivett gazdasági 

épület, büfé és udvar” megnevezésű ingatlan (volt komp kikötő) pályázat útján 
történő értékesítésére 
                                                             
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:  - 
Véleményező bizottságok: 
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság                  2021. 11. 17. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                       2021. 11. 17. 

A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a 3371/9 helyrajzi számon 1446 

m2 területű, „kivett gazdasági épület, büfé és udvar” megnevezésű ingatlan pályázat 
útján történő értékesítésére tesz javaslatot. 
 
Dunaújváros, 2021. november 12. 
 
                Tóth Kálmán s.k. 
                                                                                             a bizottság elnöke 


