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M E G H Í V Ó 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottsága,  
2022. január 19-én (szerda) 14,00 órai kezdettel  

nyílt ülést tart, melyre meghívom 
 

 
Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 2. „C” épület, Közgyűlési terem 
 
Javasolt napirendek: 
 
1.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 
foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők és közszolgálati 
ügykezelők jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 7/2013.(III.01.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
 
Előadó:  jegyző 
Előkészítő:  Dr. Kaja Edit osztályvezető 
Meghívott:  ---. 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 01. 19. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 01. 19. 
A napirendi pont rövid tartalma: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvényben foglaltak alapján a közgyűlés rendeletben állapíthatja meg a 
köztisztviselőknek a tárgy évre vonatkozó illetménykiegészítés mértékét.  
 
2.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere illetményének, 
valamint költségtérítésének megállapítására 
 
Előadó:  Dr. Molnár Attila jegyző 
Előkészítő:  Dr. Kaja Edit személyügyi osztályvezető 
Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 01. 19. 
A napirendi pont rövid tartalma: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény vonatkozó szabályai alapján a polgármester illetményét, 
költségtérítésének mértékét, valamint az egyéb juttatásokat a jogszabályi 
rendelkezéseknek megfelelően kell megállapítani. A jogszabály változása miatt 
szükséges róla a közgyűlésnek dönteni. 
 
 



3.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város főállású alpolgármesterei 
illetményének, valamint költségtérítésének megállapítására 
 
Előadó:  Pintér Tamás polgármester 
Előkészítő:  Dr. Kaja Edit személyügyi osztályvezető 
Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 01. 19. 
A napirendi pont rövid tartalma: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény vonatkozó szabályai alapján a főállású alpolgármester 
illetményét a jogszabályban meghatározott mértékek között a képviselő-testület 
jogosult megállapítani. Mivel az alpolgármesterek illetményét a polgármester 
illetményének 70-90%-ában, a költségtérítést pedig az illetményük 15%-ban állapítja 
meg a törvény és a polgármester illetménye a jogszabály alapján változott, ezért 
szükséges az alpolgármesterek illetményéről és költségtérítéséről dönteni. 
 
4.Javaslat az önkormányzati képviselő, a nem képviselő bizottsági tag és a 
tanácsnok tiszteletdíjáról szóló 16/2020. (III.27.) önkormányzati rendelet 
módosítására 
 
Előadó: a polgármester 
Előkészítő: Dr. Petánszki Lajos aljegyző 
Meghívott: 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 01. 19. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 01. 19. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a közgyűlési képviselők, a nem 
képviselő bizottsági tagok, a tanácsnokok tiszteletdíjáról szóló rendelet módosítását 
célozza. 
 
5.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 2021. évi igénybe 
nem vett szabadságáról való rendelkezésre 
 
Előadó:  Pintér Tamás polgármester 
Előkészítő: Dr. Kaja Edit osztályvezető 
Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 01. 19. 
A napirendi pont rövid tartalma: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény szabályozza a polgármester foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó 
különös rendelkezéseket, többek között a polgármesternek az esedékesség évében 
igénybe nem vett szabadságának rendezéséről. 
 
6.Javaslat az ELENA projekt önkormányzati önrész fedezetének biztosítására 
 
Előadók:  pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
                ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Kaja Edit osztályvezető 
 Szabó Márta személyügyi ügyintéző 
 



Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság   2022. 01. 19. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 01. 19. 
Az előterjesztés rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2016. október 20-án írta alá az ELENA project megvalósításáról szóló konzorciumi 
szerződést. A szerződéshez kapcsolódó határozott idejű foglalkoztatásra létrejött 
megállapodást a felek 2021. december 10. napjával a project asszisztens esetében 
36 hónapra módosították az elvégzendő utómunkálatok miatt 2022. június 30-ig  
Fentiekre alapján az erre az időszakra vonatkozó bér és bérjellegű önrész 
átutalásáról 2022. január 31-ig kell gondoskodni az érintett feleknek a foglalkoztató 
önkormányzat felé.  
 

7.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a helyi 
Nemzetiségi Önkormányzatok között új együttműködési megállapodás 
kötésére  

 
Előadó:   Dr. Molnár Attila jegyző 
Előkészítő:   Dr. László Borbála ügyintéző 
Meghívott:   DMJV Nemzetiségi Önkormányzatai elnökei  
Véleményező bizottság:  
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság   2022. 01. 19. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság   2022. 01. 19. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2022. 01. 19. 
Az előterjesztés rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
és a helyi Nemzetiségi Önkormányzatok között 2021. január 26-án 5. alkalommal 
aktualizált és egységes szerkezetbe foglalt együttműködési megállapodás 
módosítása szükséges a 2021. évi változások átvezetése érdekében. A módosítások 
nagy számára tekintettel azonban célszerűbb a korábbi együttműködési 
megállapodáson alapuló, de új együttműködési megállapodás megkötése, az előző 
megállapodás megszűnésének kimondása.  
 
8.Javaslat „Dunaújváros közterületein rágcsálók, valamint fürkészdarázs elleni 
védekezési munkák ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítására 
 
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

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

Előkészítő: Dr. Petánszki Lajos aljegyző 
 Dzsupin Andrea közbeszerzési referens 
Meghívott: Horváth Anita DV N Zrt. 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság   2022. 01. 19. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 01. 19. 
közbeszerzési és bíráló bizottság   2022. 01. 18. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése 876/2021. (X.21.) határozatával döntött Dunaújváros közterületein 
rágcsálók, valamint fürkészdarázs elleni védekezési munkák ellátása tárgyú 
közbeszerzési eljárás megindításáról. Jelen előterjesztés a közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapítására irányul. 



9.Javaslat Dunaújváros területén lévő forgalomirányító berendezések 
üzemeltetési munkáinak ellátására 
 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Beéry Réka városüzemeltetési osztály vezetője 

Debreczeni Tamás vezető ügyintéző  
Meghívott:  Swarco Traffic Hungaria Kft. 
 Elektrotraffic Kft. 
 Háromtárs Kft. 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 01. 19. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 01. 19. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés tárgya a Dunaújváros területén 
lévő forgalomirányító berendezések üzemeltetési munkáinak ellátására beérkezett 
árajánlatok ismertetése és megtárgyalása. 
 
10.Javaslat a Ruhagyári út elválasztott rendszerű kommunális szennyvízének 
gyűjtése és a város közcsatorna hálózatával való összekötése tekintetében 
kötött tervezési szerződés módosítására 
 
Előadó:  Beéry Réka városüzemeltetési osztályvezető 
Előkészítő:  Beéry Réka városüzemeltetési osztály vezetője 
 Nyáradi Anna ügyintéző 
Meghívott:  Szél Tamás, Metaduo Kft. ügyvezető  
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 01. 19. 
ügyrendi, Igazgatási és Jogi bizottság  2022. 01. 19. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a Ruhagyári út elválasztott 
rendszerű kommunális szennyvízének gyűjtése és a város közcsatorna hálózatával 
való összekötésének tervezése tekintetében a vállalkozási szerződés módosítására 
tesz javaslatot. A módosítás csak a teljesítési határidőket érinti. 
 
11.Javaslat a DUNANETT Nonprofit Kft.-vel kötendő vállalkozási 
keretszerződés elfogadására, a vállalkozó által Dunaújváros Megyei Jogú 
Város közigazgatási területén 2022. évben elvégzendő lomtalanítási 
feladatokhoz szükséges többletforrás biztosítására 
 
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   2022. 01. 19. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2022. 01. 19. 
Az előterjesztés rövid tartalma:Jelen előterjesztés a DUNANETT Nonprofit Kft. 
által 2022. évben Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén végzett 
lomtalanítási feladatok elvégzéséhez szükséges többletforrást biztosítja a 



DUNANETT Nonprofit Kft.-vel kötendő vállalkozási keretszerződésben foglalt 
tartalommal. 
 
12.Javaslat gazdasági szereplők kiválasztására a Dunaújvárosi Köztemető XXX. 
parcellájában 3 db urnafal építésének kivitelezésére 
 
Előadó:  Beéry Réka Városüzemeltetési Osztályvezető 
Előkészítő:  Beéry Réka Városüzemeltetési Osztályvezető 
 Magyar Kamilla ügyintéző 
Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 01. 19. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 01. 19. 
Az előterjesztés rövid tartalma:Jelen előterjesztés a Dunaújvárosi Köztemető XXX. 
parcellájában 3 db urnafal építésének kivitelezése vonatkozásában árajánlattételre 
felkérni kívánt gazdasági szereplők kiválasztására tesz javaslatot. 
 
13.Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására 
vonatkozó szolgáltatási keretszerződés 1. sz. módosítás -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    2022. 01. 19. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2022. 01. 19. 
A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Önkormányzata a DVG Zrt. útján látja el 
közfeladatait évente kötendő szolgáltatási keretszerződés alapján. A Szolgáltató 
jelezte felénk, hogy előlegre van szüksége, ezért 2022. január-március hónapokra 
megkötött szerződés módosítása szükséges. 
 
14.Javaslat a KEHOP-1.2.1-18-2019-00254 „Helyi klímastratégia és 
szemléletformálás Dunaújvárosban” c. projektben a rendezvényszervezés és 
kommunikációs 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: - 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 01. 19 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 01. 19 
Az előterjesztés rövid tartalma: Az előterjesztés a KEHOP-1.2.1-18-2019-00254 
„Helyi klímastratégia és szemléletformálás Dunaújvárosban” c. projektben a 
rendezvényszervezés és kommunikációs feladatok ellátásához kapcsolódó az 
Atlantis Child Trainer Kft. -vel  megkötött szerződésben a megbízott által 



elvégezendő feladatok tartalmának és a megbízási díj tevékenységek szerinti 
részszámlázás lehetőségének módosítására irányul. 
 
15.Javaslat a KEHOP-1.2.1-18-2019-00254 „Élhető Éghajlatért – Helyi 
klímastratégia és szemléletformálás Dunaújvárosban” c. projekthez 
kapcsolódó klímavédelmi esszé pályázat résztvevőinek jutalmazásához 
pendrive adathordozók beszerzésére  
 
Előadó: Szabó Imre főépítészi és pályázati osztályvezető 
Előkészítő: Szabó Imre osztályvezető 
 Bozóné Kovács Bettina pályázati koordinációs ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 01. 19. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 01. 19. 
A napirendi pont rövid tartalma: A projektben résztvevő konzorcium klímavédelmi 
pályázatot hirdetett. A pályázatra esszé jellegű 10-20 oldalas illusztrált pályaművek 
beadására van lehetőség, melyeket díjazni kívánunk. Minden résztvevőnek a 
részvételért, megköszönve munkájukat, logózott pendrivot ajándékozunk. Az 
előterjesztés tárgya az ajánlattevők körének kiválasztása, az ajánlattételi felhívás és 
a hozzá kapcsolódó szerződéstervezet véleményezése. 
 
16.Javaslat a KEHOP-5.4.1-16-2016-00467 "Egyetlen Föld - az élő bolygónk" c. 
projekt keretében színes tájékoztató kiadványok elkészítésére irányuló 
szerződés 2.sz. módosítására 
 
Előadó: Szabó Imre főépítészi és pályázati osztályvezető 
Előkészítő: Bozóné Kovács Bettina pályázati koordinációs ügyintéző 
Meghívott:   -   
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 01. 19  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság   2022. 01. 19  
 A előterjesztés rövid tartalma: Az előterjesztés a KEHOP-5.4.1-16-2016-00467 
"Egyetlen Föld - az élő bolygónk" c. projekthez kapcsolódó színes tájékoztató 
kiadványok elkészítésére létrejött szerződés módosítására irányul. A 
szerződésmódosítás csak a teljesítési határidőt érinti, pénzügyi vonatkozása nincs.  
 
17.Javaslat a rászoruló dunaújvárosi gyermekek 2022. évi szünidei 
gyermekétkeztetésének biztosítására 
 
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 
                          Lévay Katalin osztályvezető  
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2022. 01. 19.  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 01. 19. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 2022. 01. 19. 



A napirendi pont rövid tartalma: A gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény rendelkezései szerint a települési 
önkormányzatok kötelesek gondoskodni a hátrányos helyzetű, illetve a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek szünidei gyermekétkeztetésének megszervezéséről, amennyiben azt a 
szülő, vagy más törvényes képviselő kéri. A jogszabály lehetőséget biztosít arra, 
hogy az önkormányzat saját költségvetése terhére más rászoruló gyermekek 
számára is lehetővé tegye a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételét. Az 
előterjesztés a szünidei étkeztetésbe bevonható gyermekek körére, az étkeztetés 
időtartamára tesz javaslatot. 
 
18.Javaslat a háziorvosi szolgálatok (felnőtt, gyermek, ügyelet) és a fogászati 
szolgálat 2020. évi működéséről szóló beszámoló elfogadására 
 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 
 Molnár Lenke ügyintéző 
Meghívott: Dr. Táborosi Éva háziorvos 
 Dr. Varsányi Mária házi gyermekorvos 
 Dr. Rus János az Inter-Ambulance Zrt. vezetője 

Kisné Dr. Péteri Judit FMKH DJH Népegészségügyi Osztály 
osztályvezető 

 Dr. Székely Károly fogszakorvos 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2022. 01. 19. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 01. 19. 
A napirendi pont rövid tartalma: A felnőtt háziorvosi, a házi gyermekorvosi, a 
fogorvosi és az ügyeleti szolgálat beszámol a 2020. évben végzett munkájáról 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 
 
19.Javaslat a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal támogatási 
szerződés megkötésére 
 
Előadó:  a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
Előkészítő:  Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 
Meghívott:  Magosi Lajos tű. ezredes, igazgató 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 01. 19. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 01. 19. 
közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság  2022. 01. 19. 
A napirendi pont rövid tartalma: 2013-ban a Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség gépjárművel történő ellátására Önkormányzatunk megállapodást kötött 
a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal. A megállapodás megkötése óta 
eltelt időszakban bekövetkezett változások miatt az Igazgatóság felmondta a 
megállapodást, helyette a Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség működési 
költségeihez való hozzájárulásként támogatási szerződés megkötése javasolt. 

 



20.Javaslat a 15. számú felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi ellátására dr. Ódor 
István orvossal feladat-ellátási előszerződés és feladat-ellátási szerződés 
megkötésére  
 
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:      dr. Ódor István orvos 

                          Kisné Dr. Péteri Judit népegészségügyi osztályvezető FMKH DJH 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2022. 01. 19. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 01. 19. 
A napirendi pont rövid tartalma:A dunaújvárosi 15. számú felnőtt háziorvosi 
körzetet Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata látja el jelenleg 
helyettesítéssel dr. Ódor István orvos a betöltetlen praxis ellátására jelentkezett. Az 
előterjesztés dr. Ódor István orvossal a feladat-ellátási előszerződés és feladat-
ellátási szerződés megkötésére irányul. 
 
21.Javaslat a 2. számú gyermek háziorvosi körzet ellátására a MEDI-MAN 
Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel kötött feladat-ellátási szerződés 
módosítására 
 
Előadó: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 
Előkészítő: Szünderné Katrics Renáta ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2022. 01. 19. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 01. 19. 
A napirendi pont rövid tartalma:MEDI-MAN Egészségügyi Szolgáltató Kft. 
képviseletében, Dr. Kunszenti Márta a 2. számú gyermek háziorvosi körzet orvosa 
kérte feladat-ellátási szerződése módosítását, mert vállalkozása adószáma 
megváltozott. Emiatt a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött 
feladat-ellátási szerződésben az adószám változást át kell vezetni. Az előterjesztés a 
meglévő feladat-ellátási szerződés módosítására irányul. 
 
22.Javaslat a 3. számú felnőtt háziorvosi körzetet ellátó Dr. Mika Ilona egyéni 
vállalkozóval fennálló feladat-ellátási szerződés megszüntetésére 
 
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:     Dr. Mika Ilona háziorvos 
      Kisné Dr. Péteri Judit népegészségügyi osztályvezető FMKH DJH 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2022. 01. 19. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 01. 19. 
A napirendi pont rövid tartalma:A 3. számú felnőtt háziorvosi körzet orvosa Dr. 
Mika Ilona egyéni vállalkozó, a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatával 



fennálló feladat-ellátási szerződését felmondta és kérte közös megegyezéssel 
történő megszüntetését 2022. március 01. napjával.  
 
23.Javaslat a 26. számú felnőtt háziorvosi körzetet ellátó Dr. Szuhai és Társa 
Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal fennálló feladat-ellátási 
szerződés megszüntetésére 
 
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:     Dr. Szuhai István Zsolt háziorvos 
      Kisné Dr. Péteri Judit népegészségügyi osztályvezető FMKH DJH 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2022. 01. 19. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 01. 19. 
A napirendi pont rövid tartalma:A Dr. Szuhai és Társa Egészségügyi Szolgáltató 
Betéti Társaság képviseletében Dr. Szuhai István Zsolt ügyvezető a 26. számú 
felnőtt háziorvosi körzet orvosa a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatával fennálló feladat-ellátási szerződését 2021. október 31. napjával 
felmondta hat havi felmondási határidővel. 
 
24.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
1034/2021.(XII.16.) határozata alapján Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 100%-os tulajdonú gazdasági társaságai és 100%-os tulajdonú 
leányvállallatai, valamint 1036/2021.(XII.16.) határozata alapján a DVG 
Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. alapító okirata módosítására  
 
Előadó:  a vagyonkezelési osztály vezetője 
Előkészítő:  dr. Vántus Judit osztályvezető 
 dr. Schleicher Judit ügyintéző 
Meghívott:  dr. Móricz Zoltán ügyvéd 
 dr. Galambos Gábor ügyvéd 
 Szabó György Zoltán Dunaújvárosi Turisztikai Nkft. ügyvezető,  
 DVG Zrt. vezérigazgató 
 dr. Huszti Zsolt Innopark Nkft. ügyvezető 
 Horváth Anita DV N Zrt. vezérigazgató, Vasmű út 41. Kft. ügyvezető 
Véleményező bizottságok:  
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2022. 01. 19.  
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése 1034/2021.(XII.16.) határozatában Dunaújváros MJV Önkormányzata 
100%-os tulajdonú gazdasági társaságai és 100%-os tulajdonú leányvállalatai alapító 
okiratainak módosításáról döntött. DMJV Önkormányzata Közgyűlése 
1036/2021.(XII.16.) határozatában a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 
igazgatósági tagjai megválasztásáról döntött. Az előterjesztés az alapító okiratok 
módosítására irányul. 
 
 
 



25.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
693/2021.(VI.24.) határozata módosítására 
 
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:  Szabó György Zoltán vezérigazgató, DVG Zrt.  
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 01. 19. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 01. 19. 
Az előterjesztés rövid tartalma: A DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. kéri DMJV 
Önkormányzata Közgyűlése 693/2021.(VI.24.) határozata módosítását, mivel az 
abban hivatkozott, a lakások bérleti díjhátralékából felhalmozódott egyes tartozások 
tévesen szerepeltek a határozat mellékletében. 
 
26.Javaslat a dunaújvárosi 3958/1 hrsz.-ú, kivett út megnevezésű ingatlan 
bérbeadására a DaruSín cégcsoport részére 
 
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:  Beéry Réka osztályvezető, városüzemeltetési osztály 
 Radvánszki Sándor ügyvezető, Darusín Kft. 

    Szabó Imre osztályvezető, főépítészeti és pályázati osztály 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 01. 19. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 01. 19. 
A napirendi pont rövid tartalma: Javaslat a dunaújvárosi 3958/1 hrsz.-ú, kivett út 
megnevezésű ingatlan bérbeadására a DaruSín cégcsoport részére. A cégcsoport 
1029 m2 nagyságú területrészt szándékozik bérelni, út használat céljából. 
 
27.Javaslat a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. új 
ügyvezetőjének megválasztására 
 
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. 01. 19. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 01. 19. 
A napirendi pont rövid tartalma: A DKKA Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 
megbízatása 2021. december 31-én lejárt a szerződés szerint, 2022. június 30-ig 
szól a javaslat. 
 
 
 
 



28.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2021. évi 
munkájáról beszámoló elfogadására 
 
Előadó: Dr. Molnár Attila jegyző 
Előkészítő: Dr. Petánszki Lajos aljegyző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottság: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 01. 19. 
A napirendi pont rövid tartalma: A jegyző évente beszámol a közgyűlésnek a 
polgármesteri hivatal munkájáról, az ügyintézésről. Az előterjesztés melléklete a 
Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2021. évben végzett munkájáról szóló 
részletes beszámolót tartalmazza. 
 
Dunaújváros, 2022. január 17. 
 
                Tóth Kálmán s.k. 
                                                                                             a bizottság elnöke 


