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M E G H Í V Ó 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottsága 

   2022. augusztus 2-án (kedden) 8,00 órai kezdettel 
nyílt ülést tart, melyre meghívom 

 
 
Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 2. „C” épület Közgyűlési terem 
 
Javasolt napirendek: 
 
1. Javaslat DMJV Önkormányzata Közgyűlésének 321/2022.(VI.16.), 
322/2022.(VI.16.) és 323/2022.(VI.16.) határozatainak módosítására  
 
Előadó:  az oktatási, kulturális, és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke 
 a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
Előkészítő:  Molnár-Osztrocska Diána a humán szolgáltatási főosztály vezetője 
      Szünderné Katrics Renáta ügyintéző 
 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, és társadalmi kapcsolati bizottság 2022.08.02. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022.08.02. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022.08.02. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
DMJV Önkormányzata fenti határozataiban a 2. pontot módosítani szükséges. 
 
2. Javaslat a Dunaújváros Hangja 2022. rendezvény megrendezéséhez 
megbízási szerződés megkötésére  

Előadó: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 
 
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 
 Kovács Anita intézményigazgatási ügyintéző 
 
Meghívott:        Futó Gábor, egyéni vállalkozó  
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Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, és társadalmi kapcsolati bizottság 2022.08.02. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022.08.02. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022.08.02. 
          
A napirendi pont rövid tartalma:  
A 2022. évben megrendezésre kerülő Dunaújváros Hangja lebonyolítására 
Önkormányzatunk Futó Gábor, egyéni vállalkozóval kíván szerződést kötni. 
 
3. Javaslat a Pentelei Szent Pantaleimon Alapítvány 2016 alapítvánnyal 
megkötendő támogatási szerződés jóváhagyására 

 
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 
 Szünderné Katrics Renáta intézményigazgatási ügyintéző 

   
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022.08.02. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022.08.02. 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2022.08.02. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata néhai Pecsét István dunaújvárosi 
lakos hamvainak Kínából történő hazaszállításának költségeihez vissza nem 
térítendő támogatást nyújt.  
 
 
Dunaújváros, 2022. augusztus 1. 
 
 
 
                Tóth Kálmán s.k. 
                                                                                             a bizottság elnöke 


