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Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 2. „C” épület Közgyűlési teremben  
 
 

 
Javasolt napirendek: 
 
 
1.Javaslat a 2022. január 30-ai viharkárok helyreállítási költségének elfogadására 

 
Előadó:      a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
     az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Beéry Réka városüzemeltetési osztályvezető  
          Koczó Viktórai gondnoksági ügyintéző 
Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság    2022. 02. 23. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2022. 02. 23. 
A napirendi pont rövid tartalma: Jelen előterjesztés a 2022. január 30-ai viharkárok helyreállítási 
költségeinek elfogadására és a DVG Zrt. által elvégzett munkák utólagos jóváhagyására tesz 
javaslatot. Az érintett épületek rendelkeznek biztosítással,a helyreállítás költsége utólag a biztosító 
által megtérítésre kerül.  

 
2.Javaslat Kisapostag településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos 
egyeztetési anyag véleményezésére 
 
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: 
Pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság   2022. 02. 23. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2022. 02. 23. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Kisapostag a Dunaújváros-Kisapostag közigazgatási határának változása miatt módosítja a 
településrendezési eszközeit. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált területfejlesztési 
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stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően kérte a 
módosítással kapcsolatban az önkormányzat véleményét. 
 
3.Javaslat a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Házával közreműködői megállapodás 
megkötésére 

 
Előadó:  oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke 

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

Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető 

  Péter Kata intézményigazgatási vezető ügyintéző 
Meghívott:     Őze Áron – a Bartók Színház igazgatója        
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság   2022. 02. 23. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 02. 23. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2022. 02. 23. 
A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Önkormányzata és a Bartók Színház között 2020. április 
hó 30-án létrejött közreműködői megállapodás 2021. december 31-én lejárt. Az EMMI-vel 
Önkormányzatunk 2022. január 18-án megkötötte a Színház közös működtetésére szóló 
szerződés módosítását, mely 2024. december 31-ig szól. Jelen előterjesztés a támogatói összeg 
felhasználásáról szóló közreműködői megállapodás megkötésére irányul. 
 

4.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú város Önkormányzata Közgyűlése 35/2022. (I.20.) 
határozata 1. pontjának módosítására – DKKA Nonpofit Kft. ügyvezető 
 
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke. 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető  
Meghívott: Vertig Csaba ügyvezető, DKKA Nonprofit Kft.  

Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 02. 23. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 02. 23. 

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú város Önkormányzata Közgyűlése 

35/2022. (I.20.) határozata 1. pontjának módosítása szükséges 2022. február 01-ről 2022. január 01-
re. 
 
5.Javaslat DMJV Polgármesteri Hivatal épületében vagyonvédelmi rendszer telepítésére, 
szerződés megkötésére 

 
Előadó:  Beéry Réka Városüzemeltetési Osztályvezető 

Előkészítő:  Koczó Viktória ügyintéző 

Véleményező bizottság: 
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság    2022. 02. 23. 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság      2022. 02. 23. 
A napirendi pont rövid tartalma: 
A Polgármesteri Hivatalban lévő vagyonvédelmi rendszer nem foglalja magába a földszint, a 
félemeletek és a pince „A” épület alatti szakaszának biztosítását. Az előterjesztés ezen területen 
vagyonvédelmi rendszer telepítésére és a szerződés megkötésére tesz javaslatot. 
 
6.Javaslat a Polgármesteri Hivatal épületében található lift 2. emeleti aknaajtó cseréjére és 
sebességhatároló feszítő súly cseréjére vonatkozó ajánlatok bekérésére 

 
Előadó:  Beéry Réka Városüzemeltetési Osztály vezetője 

Előkészítő:  Koczó Viktória gondnoksági ügyintéző 

Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 



Pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság    2022. 02. 23. 

A napirendi pont rövid tartalma: Az „A” épületben lévő lift 2. emeleti ajtaját, valamint a 
sebességhatároló feszítő súlyt cserélni kell. Az előterjesztés tárgya a javításra vonatkozó 
ajánlatadók körének véleményezése. 
 
7.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező dunaújvárosi 
0172/10 hrsz.-ú ingatlant terhelő földhasználati jog törlésére 

 
Előadó:  vagyonkezelési osztályvezető 

Előkészítő:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 

  Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző 

Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság    2022. 02. 23. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező dunaújvárosi 0172/10 
hrsz.-ú ingatlant terhelő földhasználati jog törlésére. 

 
Dunaújváros, 2022. február 22. 
 
 
 
 
           Tóth Kálmán s.k. 
     a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési   
           bizottság elnöke 


