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M E G H Í V Ó 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottsága,  
2021. december 15-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. 12. 15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2021. 12. 15. 
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 
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. 12. 15. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
37/2017. (XII.15.) önkormányzati rendeletének módosítása vált szükségessé a 
rendkívüli ülés tartására irányadó törvényi szabályozás figyelembe vételével. 
 



3.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 
építményadóról szóló 37/2021. (XI.22.) önkormányzati rendelete hatályba nem 
lépéséről szóló rendelet megalkotására 
 
Előadó: Pintér Tamás polgármester 
Előkészítő: Szaniszlóné Szabó Ildikó adóosztály vezető 
Véleményező bizottság:  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság       2021. 12. 15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2021. 12. 15. 
Az előterjesztés rövid tartalma: A Magyar Közlönyben 2021. november 25-én jelent 
meg a Kormány 641/2021. (XI.25.) Korm. rendelete, amely nem teszi lehetővé a helyi 
adók emelését, az adómentesség és az adókedvezmény megváltoztatását. Az új 
jogszabály miatt a 37/2021. (XI.22.) önkormányzati rendelet nem léphet hatályba. 
 
4.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 
iparűzési adóról szóló 38/2021. (XI.22.) önkormányzati rendelete hatályba nem 
lépéséről szóló rendelet megalkotására 
 
Előadó: Pintér Tamás polgármester 
Előkészítő: Szaniszlóné Szabó Ildikó adóosztály vezető 
Véleményező bizottság:  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság       2021. 12. 15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2021. 12. 15. 
Az előterjesztés rövid tartalma: A Magyar Közlönyben 2021. november 25-én jelent 
meg a Kormány 641/2021. (XI.25.) Korm. rendelete, amely nem teszi lehetővé a helyi 
adók emelését, az adómentesség és az adókedvezmény megváltoztatását. Az új 
jogszabály miatt a 38/2021. (XI.22.) önkormányzati rendelet nem léphet hatályba. 
 
5.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése avar 
és kerti hulladék égetés szabályairól szóló 33/2021. (X. 22.) önkormányzati 
rendeletének módosítására 
 
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. 12. 15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2021. 12. 15. 
Az előterjesztés rövid tartalma: Az avar és kerti hulladék égetéssel történő 
ártalmatlanítására Dunaújváros családi házas övezetében lakók részéről továbbra is 
jelentős az igény. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
33/2021. (X. 22.) avar- és kerti hulladék égetés szabályairól szóló, jelenleg hatályos 
rendelete csak 2021. december 31-ig teszi lehetővé az avar és kerti hulladék 
elégetését. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 
törvényt módosító 2021. évi XCIX. 189. §-a újra a települési önkormányzat képviselő-
testületének hatáskörébe utalja az avar és kerti hulladék égetés szabályainak 
rendelettel történő megállapítását, mely 2021. december 1. napján lépett hatályba. 
Ezért szükséges rendelet módosítása. 



 

6.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
761/2021. (VII.15.), 762/2021. (VII.15.), 763/2021. (VII.15.), és 764/2021. (VII.15.) 
határozatainak visszavonására 
 
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 2021.12. 15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2021.12. 15. 
Az előterjesztés rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlés határozatainak visszavonása összesen 266.325.000 Ft összegű 
fejlesztési célú hitel felvételéről. 
 
7.Javaslat „Dunaújváros közigazgatási területén köztisztasági feladatok 
ellátása és nyilvános illemhely üzemeltetése” tárgyban 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. 12. 15 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság   2021. 12. 15. 
közbeszerzési és bíráló bizottság  2021. 12. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése 862/2021. (X.7.) határozatával döntött „Dunaújváros közigazgatási 
területén köztisztasági feladatok ellátása és nyilvános illemhely üzemeltetése” tárgyú 
közbeszerzési eljárás megindításáról. Jelen előterjesztés a közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapítására irányul. 
 
8.Javaslat a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött bérleti szerződés, 
valamint a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság részére biztosított 
bérlőkijelölési jogról szóló szerződés módosítására 
 
Előadó: szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 
 pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
Előkészítő: Dr. Deák Mária főosztályvezető 
 Árokszállási Ibolya osztályvezető 
Meghívott: --- 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság  2021. 12. 15. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2021. 12. 15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2021. 12. 15. 



A napirendi pont rövid tartalma: Az Önkormányzat Fejér Megyei Rendőr-
főkapitánysággal a Dunaújváros, 61. hrsz. alatt található ingatlanra kötött bérleti 
szerződésében, valamint a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság részére 3 
szakemberlakásra bérlőkijelölési jogot biztosító szerződésekben az Önkormányzat 
adószáma és számlaszáma tévesen szerepelt, ezeket szükséges módosítani.  
 
9.Javaslat ajánlattételi felhívás kiírására a Dunaújváros 3053 hrsz-ú 
ingatlanának részletes mérnökgeológiai vizsgálatának elkészítésére 
 
Előadó: Szabó Imre osztályvezető 
Előkészítő:  Szabó Imre – osztályvezető 
                       Kárgli Rita - településrendezési vezető ügyintéző 
Meghívott:   
Véleményező bizottságok: 
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság   2021. 12. 15. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2021. 12. 15. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Közgyűlése a 915/2021. (X.21.) 
határozatával döntött arról, hogy Dunaújváros 3053 hrsz-ú ingatlanára részletes 
mérnökgeológiai vizsgálat készüljön. A mérnökgeológiai vizsgálat elkészítésére 
javasoljuk az ajánlattételi felhívás kiírását. 
 
10.Javaslat az Orosz katonai temetkezési hely áthelyezésével kapcsolatos 
döntések meghozatalára 
 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke  
Előkészítő:    Szabó Imre osztályvezető 
 Hévizi Andrea településrendezési ügyintéző 
Meghívott:     --- 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 12. 15. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. 12. 15. 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 2021. 12. 15. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az Óváros központi terén, a Mondbach kúria előtti 
téren elhelyezkedő Orosz katonai temetkezési hely áthelyezésével kapcsolatos 
döntések meghozatala. 
 
11.Javaslat az MVP keretében megvalósuló “Szalki-sziget rekreációs célú 
fejlesztése” projekttel kapcsolatos kivitelezési szerződés 5. sz. módosítására 
 
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  
 Sipos Réka pályázati koordinációs ügyintéző 
Meghívott: Horváth Anita - Vasmű u. 41. Irodaház Kft. 
Véleményező bizottság:  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. 12. 15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 12. 15. 



ifjúsági, sport és turisztikai bizottság  2021. 12. 15. 
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  kivitelezési szerződésének 
módosítására, véleményezésére irányul.  
 
12.Javaslat az új szálloda létesítésével kapcsolatban, kiviteli tervezési 
feladatok ellátására irányuló szerződés 1. sz. módosításáról 
 
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,  
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. 12. 15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 12. 15. 
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 
megkötött szerződés módosítására irányul. 
 
13.Javaslat 679. és 773. helyrajzi számú közterület Dózsa György út-nak 
történő 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. 12. 15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2021. 12. 15. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros 679. és 773. helyrajzi számú 
Önkormányzati közterületi út elnevezésére.  
Az Utcanév Munkacsoport az Dózsa György út elnevezést javasolta. A javaslatot a 
város honlapján közzétettük, lakossági észrevétel nem érkezett. 
 
14.Javaslat 3688/28 helyrajzi számú közterület Almavirág utcának történő 
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. 12. 15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2021. 12. 15. 
A napirendi pont rövid tartalma: Lakossági megkeresés érkezett, Dunaújváros 
3688/28. helyrajzi számú Önkormányzati közterületi út elnevezésére. Az Utcanév 
Munkacsoport az Almavirág utca elnevezést javasolta. A javaslatot a város honlapján 
közzétettük, lakossági észrevétel nem érkezett. 
 
15.Javaslat a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00003 Aquantis Látogatóközpont 
kialakítása és az MVP- Szálloda és Rendezvényközpont létesítése projektek 
vonatkozásában illeszkedés vizsgálat készítése tárgyban szerződés 
megkötésére 
 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Szabó Imre osztályvezető 
 Borka Ildikó pályázati koordinációs ügyintéző 
Meghívott:  Horváth Anita vezérigazgató - DVN Zrt. 

  Véleményező bizottság:  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság   2021. 12. 15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2021. 12. 15. 
Az előterjesztés rövid tartalma: A TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00003 Aquantis 
Látogatóközpont kialakítása című, ill. az ahhoz kapcsolódó Modern Városok Program 
keretében Szálloda és Rendezvényközpont létesítése az AQUANTIS Wellness- és 
Gyógyászati Központ mellett c. projektek vonatkozásában az önkormányzat 
illeszkedés vizsgálat elkészítésével kívánja megbízni a DVN Zrt.-t e két projekt 
módosuló kialakítási koncepciója miatt. A szerződés forrásigénye bruttó 6 350 000 
Ft, mely 2022. évet terheli. Az előterjesztés a szerződés jóváhagyására és a jövő évi 
forrás biztosítására irányul. 
 
16.Javaslat a DHHF Nonprofit Kft. - vel kötött Üzemeltetési Szerződés közös 
megegyezéssel történő megszüntetéséről 
 
Előadó:  pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Beéry Réka városüzemeltetési osztályvezető 

Szabó László 
Meghívott:  
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2021. 12. 15.  
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2021. 12. 15. 
A napirendi pont rövid tartalma: Jelen előterjesztés a DHHF Nonprofit Kft. - vel 
kötött „Dunaújváros Vasmű úton található köztéri nyilvános illemhely üzemeltetése” 
tárgyú Üzemeltetési Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére tesz 
javaslatot. 
 
17.Javaslat a Váci Mihály u. 9. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség 
(Adománykuckó) villamos hálózatának felújításáról 
 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 



Előkészítő:  Beéry Réka városüzemeltetési osztályvezető  
 Szedresi Csaba ügyintéző 
Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2021. 12. 15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2021. 12. 15. 
A napirendi pont rövid tartalma: Jelen előterjesztés a Váci Mihály u. 9. szám alatti 
önkormányzati tulajdonú helyiség ( Adománykuckó) villamos hálózatának felújítására 
tesz javaslatot a DVG Zrt. -vel történő keretszerződés megkötésével. 
 
18.Javaslat a Szelidi tavi önkormányzati tulajdonú üdülőépület 
tetőszigetelésének felújításáról  
 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Beéry Réka városüzemeltetési osztályvezető  
 Szedresi Csaba ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2021. 12. 15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2021. 12. 15. 
A napirendi pont rövid tartalma: Jelen előterjesztés alapítványi vagyon 
visszajuttatása jogcímén önkormányzatunkhoz 2021. februárjában visszakerült 
Szelidi tavi üdülőépület tetőszigetelésének felújítására tesz javaslatot a DVG Zrt. 
megbízásával. 
 
19.Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására 
vonatkozó szolgáltatási keretszerződés - 2022. január-március 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. 12. 15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2021. 12. 15. 
A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Önkormányzata a DVG Zrt. útján látja el 
közfeladatait évente kötendő szolgáltatási keretszerződés alapján. A költségvetési 
rendelet elfogadásáig 2022. január- március hónapra kötődik keretszerződés az 
elvégzendő munkákra.  
 
20.Javaslat a Pipacs utca Magyar út – Akácos utca közötti szakaszának 
tervezésére vonatkozó vállalkozási szerződés megkötéséről 
 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Beéry Réka városüzemeltetési osztály vezetője 
 Nyáradi Anna ügyintéző 



Meghívott:  Grimm Viktor ügyvezető 
Véleményező bizottságok:  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2021. 12. 15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2021. 12. 15. 
Az előterjesztés rövid tartalma: Jelen előterjesztés a Pipacs utca Magyar út – 
Akácos utca közötti szakaszának útépítési egyesített engedélyezési és kiviteli terve 
elkészítése vonatkozásában a beérkezett árajánlatok alapján a nyertes 
ajánlattevővel való szerződéskötésre tesz javaslatot. 
 
21.Javaslat a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalattal történő megállapodásra a 
dunaújvárosi magas part védelmi rendszerének 2022. évi támogatás nyújtása 
kapcsán 
 
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Beéry Réka városüzemeltetési osztály vezetője 
 Magyar Kamilla ügyintéző 
Meghívott: Duka László Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat igazgatója 
Véleményező Bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2021. 12. 15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2021. 12. 15. 
Az előterjesztés rövid tartalma: Az előterjesztés a Dunaújvárosi Partvédelmi 
Vállalat 2022.01.01. - 2022.12.31. közötti időszak működési költségtérítésére tesz 
javaslatot bruttó 6.260.000,- Ft összegben. 
 
22.Javaslat a Dunanett Nonprofit Kft.-vel megkötött Szolgáltatási 
keretszerződés 1. számú módosítására 
 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Beéry Réka Városüzemeltetési Osztály vezetője 
 Magyar Kamilla ügyintéző 
Meghívott:   Dunanett Nonprofit Kft. képviseletében Bencsik István László 

ügyvezető  
Véleményező bizottságok:  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2021. 12. 15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2021. 12. 15. 
Az előterjesztés rövid tartalma:Jelen előterjesztés a 2021. évre a Dunanett 
Nonprofit Kft.-vel megkötött Szolgáltatási keretszerződés 1. számú módosítására 
tesz javaslatot. A javaslat a keretösszeg megemelésére irányul. 
 
23.Javaslat közterületi hulladékgyűjtő edények és kosarak ürítésére vonatkozó 
vállalkozási keretszerződés megkötésére 2022. évre 
 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Beéry Réka Városüzemeltetési Osztály vezetője 
 Magyar Kamilla ügyintéző 
Meghívott:   Dunanett Nonprofit Kft. képviseletében Bencsik István László 

ügyvezető  



Véleményező bizottságok:  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2021. 12. 15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2021. 12. 15. 
Az előterjesztés rövid tartalma: jelen előterjesztés 2022. évre a Dunanett Nonprofit 
Kft. és DMJV Önkormányzata között létrejövő vállalkozási keretszerződés 
megkötésére tesz javaslatot. 2021. 12. 31. napján lejár a Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata és a Dunanett Nonprofit Kft. között megkötött közterületi 
hulladékgyűjtő edények ürítésére vonatkozó vállalkozási szerződés. A tevékenység 
folyamatosságának biztosítására új vállalkozási keretszerződés megkötése 
szükséges. 
 
24.Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátásához 
szükséges konténerek és zsákok biztosítására vonatkozó keretszerződés 
megkötésére a DUNANETT Nonprofit Kft.-vel 2022. évre 
 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Beéry Réka Városüzemeltetési Osztály vezetője 
 Magyar Kamilla ügyintéző 
Meghívott:   Dunanett Nonprofit Kft. képviseletében Bencsik István László 

ügyvezető  
Véleményező bizottságok:  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság   2021. 12. 15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 12. 15. 
Az előterjesztés rövid tartalma: Jelen előterjesztés 2022. évre a Dunanett 
Nonprofit Kft. és DMJV Önkormányzata között létrejövő szolgáltatási keretszerződés 
megkötésére tesz javaslatot. A köztisztaság közfeladatok ellátásához a DUNANETT 
Nonprofit Kft. biztosít konténereket és zsákokat DMJV Önkormányzata részére a 
keretszerződésben foglaltak szerint. 
 
25.Javaslat DMJV. közigazgatási területén közvilágítás rekonstrukció tervezési 
szerződés megkötésére 
 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Beéry Réka városüzemeltetési osztály vezetője 
 Gurubi István ügyintéző 
Véleményező bizottság: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2021. 12. 15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2021. 12. 15. 
A napirendi pont rövid tartalma: Ajánlatkérés Dunaújváros közigazgatási területén 
megkezdett közvilágítás rekonstrukció tervezési munkáira a Római városrész kijelölt 
útjai mentén és a Béke téren. 
 
26.Javaslat az Egészségmegőrzési Központ Szervezeti és Működési 
Szabályzatának jóváhagyására 
 
Előadó: Molnár-Osztrocska Diána humán szolgáltatási főosztályvezető 
Előkészítő: Szünderné Katrics Renáta ügyintéző 
Meghívott: Demeter-Weiner Anett intézményvezető 



Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság                         2021. 12. 15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság            2021. 12. 15. 
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 intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát 
módosítani.  
 
27.Javaslat a 7. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására a Vitapent 2010 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. 12. 15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 12. 15. 
A napirendi pont rövid tartalma:. Vitapent 2010 Kft. képviseletében, Dr. Tóth 
Viktória az 7. számú felnőtt háziorvosi körzet orvosa kérte a rendelési idejének 
megváltoztatását. Emiatt a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatával 
kötött feladat-ellátási szerződésben a rendelési idő változást át kell vezetni. Az 
előterjesztés a meglévő feladat-ellátási szerződés módosítására irányul. 
 
28.Javaslat a 16. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására a BONNE HOMME 
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. 12. 15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 12. 15. 
A napirendi pont rövid tartalma:. BONNE HOMME Kft. képviseletében, dr. Perghe 
Sándor Tivadar a 16. számú felnőtt háziorvosi körzet orvosa bejelentette, hogy a 
feladat-ellátási szerződését módosítani szükséges az ellátás nyújtásában részt vevő 
egészségügyi szakdolgozó névváltozása miatt. 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 Dunaföldvár Város Önkormányzata és az Egészségmegőrzési 
Központ által kötendő feladat-ellátási megállapodás jóváhagyására 
 
Előadók:  a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 

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



 Szünderné Katrics Renáta ügyintéző 
Meghívott: Horváth Zsolt Dunaföldvár Város Polgármestere 

 Demeter-Weiner Anett Egészségmegőrzési Központ 
intézményvezető  

Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság                      2021. 12. 15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                    2021. 12. 15. 
A napirendi pont rövid tartalma:Dunaföldvár lakosságának fogászati ügyeleti 
ellátása jelenleg nem megoldott, így a polgármester felvette önkormányzatunkkal a 
kapcsolatot, hogy az ügyeleti ellátás Dunaújváros közreműködésével biztosítható 
legyen. 
 
30.Javaslat a 7. számú fogorvosi körzet ellátása érdekében Dr. Gátszegi Tamás 
István  fogorvossal kötött feladat-ellátási szerződés módosítására 
 
Előadó: szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 
                          ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 
 Szünderné Katrics Renáta ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság  2021. 12. 15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                                2021. 12. 15. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
a dunaújvárosi 7. számú fogorvosi körzet ellátására Dr. Gátszegi Tamás fogorvossal 
kötött feladat-ellátási szerződést. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő Közép-
dunántúli Területi Hivatala a feladat-ellátási szerződésben Dr. Gátszegi Tamás 
nevének második keresztnévvel történő kiegészítését kérte. Az előterjesztés a 
meglévő feladat-ellátási szerződés módosítására irányul. 
 
31.Javaslat a Dr. Fenyvesi Béla orvossal kötött megbízási 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 
 Szünderné Katrics Renáta ügyintéző 
Meghívott: Dr. Fenyvesi Béla orvos  
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2021. 12. 15. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság   2021. 12. 15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2021. 12. 15. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
és Dr. Fenyvesi Béla 2013. augusztus 21-én megbízási szerződést kötöttek a 
Dunaújváros, Papírgyári út 11. szám alatt működő hajléktalanokat ellátó integrált 
intézménybe bejelentett személyek egészségügyi alapellátásának biztosítására. Dr. 
Fenyvesi Béla kérelmezte a szerződésében szereplő havi átalánydíjazás összegének 
emelését, ezért a vele kötött megbízási szerződést módosítani szükséges. 
 



32.Javaslat az Egészségmegőrzési Központ magasabb vezetői és vezetői 
megbízások köréhez kapcsolódó juttatások mértékének meghatározására 
 
Előadók: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 
  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:      Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 

  Szünderné Katrics Renáta ügyintéző 
Meghívott: Demeter-Weiner Anett Egészségmegőrzési Központ 

intézményvezető  
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2021. 12. 15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 12. 15. 
A napirendi pont rövid tartalma:Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 
2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI.28.) Korm. rendelet 24. § (3) 
bekezdése értelmében a nem állami fenntartású egészségügyi szolgáltatónál a 
vezetői juttatások mértékét az egészségügyi szolgáltató fenntartója állapítja meg.  
 
33.Javaslat helyiséghasználat biztosítására a Református Szeretetszolgálat 
részére  

 
Előadók:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 
 Molnár Lenke intézményigazgatási ügyintéző 
Meghívott: Czibere Károly főigazgató 
 Centgráf Károly intézményvezető, MRE Újváros Drogambulancia  
Véleményező bizottságok: 
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. 12. 15 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2021. 12. 15. 
a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2021. 12. 15. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a Magyarországi Református 
Egyház kérelmére a fenntartásában levő MRE Újváros Drogambulancia részére a 
Dunaújváros, Petőfi Sándor 1. szám alatti ingatlanrész ingyenes használatának 
további biztosítására tesz javaslatot. 
 
34.Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben 
foglalkoztatottak 2022. évi béren kívüli juttatása fedezetének biztosítására 
 
Előadók:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 
 Molnár Lenke intézményigazgatási ügyintéző 
Meghívott:  Varga Anna Éva igazgató, BID 
 Bölcskei Anna intézményvezető, ESZI 
 Mészárosné Libor Ágens intézményvezető, ÚTKER 
 Gyenes Józsefné intézményigazgató, Dunaújvárosi Óvoda 
 Farkas Lajos igazgató, Intercisa Múzeum 

Demeter-Weiner Anett, intézményvezető, Egészségmegőrzési 
Központ 



 Őze Áron igazgató, Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza 
 Farkasné Vörös Magdolna igazgató, GESZ 
 Tóth Éva igazgató, JAK 
 Budavári Sándorné elnök, KIÉT 

Téglás Zsuzsanna elnök, Dunaújvárosi Óvoda Közalkalmazotti 
Tanács 
Müller Bernadett elnök, Útkeresés Segítő Szolgálat Közalkalmazotti 
Tanács 

 Radócz Zsoltné, Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezet 
 Benczéné Kiss Enikő elnök, ESZI Közalkalmazotti Tanács 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2021. 12. 15. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke  2021. 12. 15.  
A napirendi pont rövid tartalma: Jelen előterjesztésben valamennyi önkormányzati 
intézményben dolgozó béren kívüli juttatására teszünk javaslatot 2022. január 1-től 
december 31-ig nettó 10.000,- Ft/hó/fő értékben, mely 112.376.160,- Ft kiadást 
jelente önkormányzatunk számára 2022. évben. 
 
35.Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros Szakmai programjának 
jóváhagyására 
 
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, a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros igazgatója 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2021.12.15.  
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2021.12.15. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros 
intézmény 2021. október 1. napján a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 
alapján a DSZC Lorántffy Zsuzsanna Technikum és Kollégiummal közösen, 
elindította duális képzését és gyakorlati helyet biztosít a tanulók részére, amely 
alapján az intézmény igazgatója kezdeményezte a szakmai program módosítását.  
 
36.Javaslat az Útkeresés Segítő Szolgálat intézmény szakmai létszámának 
emelésére  
 
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: Mészárosné Libor Ágnes Útkeresés Segítő Szolgálat 

intézményvezetője 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság                                       2021. 12. 15. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság                             2021. 12. 15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                                     2021. 12. 15. 



A napirendi pont rövid tartalma: Az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője 
kérte az intézmény engedélyezett szakmai létszámának emelését 2022. január 1-től 
úgy, hogy az intézmény további 1,5 fő szociális asszisztenst alkalmazhasson a 
jelenlegi 6,5 fő mellett, a kötelezően vezetendő Gyermekeink Védelmében 
Informatikai Rendszerrel járó feladatnövekedés miatt. 
 
37.Javaslat megbízási szerződés megkötésére az Adománykuckó 
működtetésére 
 

Előadó:  Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 
Előkészítő:  Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 
Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. 12. 15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2021. 12. 15. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az Adománykuckó menedzselési és 
programszervezési feladatainak ellátását 2 fő végzi megbízási szerződés szerint, 
amely 2021. december 31. napjával megszűnik. Új megbízási szerződés megkötése 
szükséges. 
 
38.Javaslat a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítványtól 
emléktábla elfogadására 
 
Előadó:  Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 
Előkészítő:  Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 
Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. 12. 15. 
közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság 2021. 12. 15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 12. 15. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért 
Közalapítvány emléktáblát szeretne a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság részére 
adományozni. Ehhez szükséges az Önkormányzat közreműködése.  
 
39.Javaslat a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság részére emléktábla 
adományozására 
 
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  
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. 12. 15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2021. 12. 15. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke  2021. 12. 15. 



A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért 
Közalapítvány emléktáblát szeretne a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság részére 
adományozni. Ehhez szükséges az Önkormányzat közreműködése.  
 
40.Javaslat a Kereskedelmi és Iparkamarával kötött támogatási szerződés 
módosítására 
 
Előadó: az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 
 Péter Kata ügyintéző  
Meghívott: Králik Gyula - elnök 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 2021. 12. 15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2021. 12. 15. 
A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Közgyűlése a Dunaújvárosi Kereskedelmi 
és Iparkamarát 300.000,- forint támogatásban részesítette jubileumi kiadvány 
kiadására. A támogatási összeget 2021. május 30-ig lehetett felhasználni. A fennálló 
veszélyhelyzet miatt a kiadvány kiadásának ideje módosult, a felhasználás 
határidejének módosítása szükséges. 
 
41.Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda együttműködési megállapodásának 
jóváhagyására, mesterprogram végrehajtásának támogatására 

 
Előadó: az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 
 Péter Kata ügyintéző  
Meghívott: Gyenes Józsefné – óvodavezető 

Véleményező bizottságok: 

oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 2021. 12. 15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2021. 12. 15. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújvárosi Óvoda vezetője azzal kereste meg 
DMJV Önkormányzatát, hogy a megújító mesterpedagógusi minősítéséhez szükséges 
együttműködési megállapodást a fenntartó hagyja jóvá.  
 
42.Javaslat a dunaújvárosi 2976/18 helyrajzi számon nyilvántartott, 
belterületen, természetben az Álmos utca 8. szám alatt található, 
önkormányzati tulajdonú 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:     dr. Huszti Zsolt Innopark Nkft. ügyvezető 
Véleményező bizottságok:     
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2021. 12. 15.                                   
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2021. 12. 15. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújáros, belterület,   2976/18 hrsz-ú, 
természetben az Álmos utca 8. szám alatti 5647 m2 területű ingatlanból az 



Önkormányzat tulajdonát képezi 34/100 rész, azaz 1920 m2 nagyságú terület. Az 
előterjesztés az önkormányzati tulajdonú 1920 m2 területű ingatlan pályázati úton 
történő értékesítésére tesz javaslatot. 
 
43.Javaslat kártérítési igény elbírálására (M.A.) 
 
Előadó:  vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő:  dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
 dr. Horváth Petra ügyintéző 
Meghívott:  a károsult (M.A.) 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2021. 12. 15. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2021. 12. 15.  
A napirendi pont rövid tartalma: 2021. október 20-án a Dunaújváros, Gagarin téri 
óvoda parkolójában parkolt a károsult, mikor az erős, viharos szél letörött egy faágat 
a parkolóban lévő fáról, mely az autóra esett. A baleset következtében a motorház 
teteje behorpadt. A károsult vagyoni kártérítési igénnyel lépett fel DMJV 
Önkormányzatával szemben.  
 
44.Javaslat a Mészáros Emese Ügyvédi Irodával kötött megbízási szerződés 
módosítására 
 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
                          Kemenczei Anett ügyintéző 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. 12. 15 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2021. 12. 15. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Mészáros Emese Ügyvédi Irodával kötött 
megbízási szerződés módosítása szükséges, mivel az ügyvédnő az alanyi 
adómentes körből átkerült ÁFA körbe. 
 
45.Javaslat Szepesi Attila képviselő úr képviselői indítványa alapján a DVG 
Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. alapító okiratának módosítására 
   
Előkészítő:        Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
                           Kemenczei Anett ügyintéző 
Meghívott:         -        
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. 12. 15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2021. 12. 15. 
A napirendi pont rövid tartalma: Szepesi Attila képviselő úr képviselői indítvánnyal 
élt a DVG Zrt. alapító okiratának módosítása iránt. 
 
46.Javaslat Pásti Áron támogatási kérelmével kapcsolatosan 
 
Előadó:          Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő:    Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető  
                       Kemenczei Anett ügyintéző 
Meghívott: Árgyelán Emese 
 Klimkó Csaba elnök Bástya Dújv. Sakk SE  



Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. 12. 15. 
ifjúsági, sport és turisztikai bizottság 2021. 12. 15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 12. 15. 
A napirendi pont rövid tartalma: Árgyelán Emese, Pásti Áron édesanyja,  azzal a 
kérelemmel fordult Polgármester Úrhoz, hogy Áron Novi Sadban megrendezésre 
kerülő Rapid Európa Sakk bajnokságon való részvételének költségeihez vissza nem 
térítendő támogatást biztosítson. 
 
47.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
108/2020.(II.13.) és 110/2020.(II.13.) határozatának, valamint Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Polgármestere 384/2020.(V.06.) PM és 385/2020.(V.06.) PM 
módosító határozatának hatályon kívül helyezésére 
 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
                          Kemenczei Anett ügyintéző 
Véleményező bizottságok: 
ifjúsági, sport és turisztikai bizottság 2021. 12. 15. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. 12. 15 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2021. 12. 15. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlése 108/2020.(II.13.) és 110/2020.(II.13.) határozatának 
hatályon kívül helyezésére tesz javaslatot. A határozatok Hajdu Jonatán és Kiss 
Balázs olimpiai kvótaszerző versenyen való felkészülésének támogatására, valamint 
az Arany Üst úszóverseny támogatására vonatkozott, melyek a pandémia miatt nem 
valósultak meg. 
 
48.Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel 2022. évre vonatkozó 
megbízási, vállalkozási, üzemeltetési és őrzési szerződések megkötésére  
 
AZ ELŐTERJESZTÉS ELŐKÉSZÍTÉS ALATT ÁLL! 
 
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: Szabó György Zoltán vezérigazgató, DVG Zrt.  
Véleményező bizottságok:  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. 12. 15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2021. 12. 15. 
A napirendi pont rövid tartalma: Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-
vel 2022. évre vonatkozó megbízási, vállalkozási, üzemeltetési és őrzési szerződések 
megkötésére.  
 
49.Javaslat a DVG Zrt. üzemeltetésében levő, dunaújvárosi Tornacsarnok 
klímarendszerének működéséhez szükséges villamos hálózat kiépítésének 
biztosítására 
 
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:  Mátyás Gábor, a DKSE ügyvezető elnöke 
 Szabó György Zoltán, a DVG Zrt. vezérigazgatója 
Véleményező bizottságok: 
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2021. 12. 15. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2021. 12. 15. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújvárosi Központi Sportegyesület a DVG 
Zrt. üzemeltetésében levő Tornacsarnok klímaberendezés működéséhez szükséges 
villamoshálózat kiépítéséhez kéri az önkormányzat támogatását. A munka ára bruttó 
1.214.996,-Ft lenne. 
 
50.Javaslat a Volánbusz Zrt. részére fizetendő veszteségtérítés-kiegyenlítéssel 
kapcsolatos többletforrás biztosítására  
 
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. 12. 15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2021. 12. 15. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási 
területén a Volánbusz Zrt. végzi a helyi menetrend szerint közlekedő 
személyszállítási közszolgáltatást. a közszolgáltatás végrehajtásával kapcsolatosan 
veszteségtérítési igénnyel élhet az Önkormányzat felé, mely feladatra a 2021. évi 
önkormányzati költségvetés 537.000 eFt-ot biztosított, és amelyre a 2021. év 
folyamán további 12.179.000,- Ft többletforrást szükséges biztosítani. 
 
51.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2022. 
évi munkatervének elfogadására 
 
Előadó: a polgármester 
Előkészítő: Dr. Petánszki Lajos aljegyző 
Meghívott: - 

Véleményező bizottságok: 

ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 12. 15. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a közgyűlés 2022. évi 
munkatervének elfogadására tesz javaslatot. 
 
Dunaújváros, 2021. december 10. 
 
                Tóth Kálmán s.k. 
                                                                                             a bizottság elnöke 


