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M E G H Í V Ó 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottsága,  
2022. február 9-én (szerda) 14,30 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 Önkormányzata 2022. évi 
közbeszerzési terve elfogadására 
 

Előadó: 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: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 02. 09. 
közbeszerzési és bíráló bizottság  2022. 02. 09. 
Az előterjesztés rövid tartalma: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény alapján Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a költségvetési év 
elején, legkésőbb március 31. napjáig közbeszerzési tervet köteles készíteni. Az 
előterjesztés az önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervének elfogadására tesz 
javaslatot. 
 
2.Javaslat „Dunaújváros – közvilágítás rekonstrukció II. ütem” tárgyban 
közbeszerzési eljárás lefolytatására 
 
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 eljegyző 
 Dzsupin Andrea közbeszerzési referens 
Meghívott: Horváth Anita DV N Zrt. 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 02. 09. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 02. 09. 
közbeszerzési és bíráló bizottsága  2022. 02. 09. 
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Az előterjesztés rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási 
területén belül a Római városrészben és Béke téren közvilágítási lámpatestek 
rekonstrukciója érdekében közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges. Jelen 
előterjesztés a közbeszerzési eljárás lefolytatására irányul. 
 
3.Javaslat a KEHOP-1.2.1-18-2019-00254 „Helyi klímastratégia és 
szemléletformálás Dunaújvárosban” c. projektben a rendezvényszervezés és 
kommunikációs feladatok ellátása tárgyú szerződés 3. 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. 02. 09 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 02. 09 
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 módosítására irányul, pénzügyi vonatkozása 
nincs. 
 
4.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 3. 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 2022. 02. 09 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 02. 09 
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 
2021.11.23-án megkötött 2. számú szerződésben vállalt teljesítési határidő 
módosítására irányul, pénzügyi vonatkozása nincs. 
 
5.Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FE-2022-00001 
projektjében létrehozandó Szent István Program - Gazdaságfejlesztési és 
Foglalkoztatási Partnerség című együttműködésben való részvételre 
 
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:       
Véleményező bizottság:  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság    2022. 02. 09. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 02. 09. 
Az előterjesztés rövid tartalma: A Fejér Megyei Önkormányzat és a Fejér Megyei 
Kormányhivatal alkotta konzorcium pályázatot nyújtott be Szent István Program - 
Gazdaságfejlesztési és Foglalkoztatási Partnerség címmel (TOP_PLUSZ-3.1.1-21-
FE-2022-00001). E projektben megújul a 2016-ban létrejött Fejér Megyei 
Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórum, melynek munkájában 
önkormányzatunk is részt vett. Az előterjesztés tárgya az együttműködés, ill. a 
kapcsolódó szándéknyilatkozat jóváhagyása. 
 
6.Javaslat a Tornacsarnok, Sporttelep és Csónakház üzemeltetési szerződés 
módosítására 
 
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:  Szabó György Zoltán vezérigazgató, DVG Zrt.  
Véleményező bizottságok:  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 02. 09. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 02. 09. 
A napirendi pont rövid tartalma: A DVG Zrt. üzemelteti a dunaújvárosi 
Tornacsarnokot és Csónakházat havi bruttó 2.475.000,-Ft üzemeltetési díjért. 
Javasoljuk az üzemeltetési szerződés kiegészítését a Sporttelep (futballstadion és 
kiszolgáló) üzemeltetésével, változatlan díjazás mellett. 
 
7.Javaslat kártérítési igény elbírálására (G.J.) 
 
Előadó:  vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő:  dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
 dr. Horváth Petra ügyintéző 
Meghívott:  a károsult (G.J.) 
 Beéry Réka a Városüzemeltetési Osztály vezetője 
 Szabó György a DVG Zrt. vezérigazgatója 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 02. 09. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 02. 09. 
A napirendi pont rövid tartalma: 2021. december 15-én a Dunaújváros, Tamási 
Áron utcában a tükörjég és az utca meredeksége miatt a károsult gépjárműve 
irányíthatatlanná vált és becsapódott az utca alján található virágtartóba, melynek 
következtében az autó megsérült. A károsult vagyoni kártérítési igénnyel lépett fel 
DMJV Önkormányzatával szemben.  
 
8.Javaslat kártérítési igény elbírálására (B.G.) 
 
Előadó:  vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő:  dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
 dr. Horváth Petra ügyintéző 



Meghívott:  a károsult (B.G.) 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 02. 09. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság    2022. 02. 09. 
A napirendi pont rövid tartalma: 2022. január 18-án a Dunaújváros, Vasmű út 57. 
számnál lévő parkolóban kidőlt egy „Mozgáskorlátozottak részére fenntartott 
várakozóhely” közúti jelzőtábla, mely a sérült autóra esett. A károsult vagyoni 
kártérítési igénnyel lépett fel DMJV Önkormányzatával szemben.  
 
9.Javaslat kártérítési igény elbírálására (B.V.) 
 
Előadó:  vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő:  dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
 dr. Horváth Petra ügyintéző 
Meghívott:  a károsult (B.V.) 
 Beéry Réka a Városüzemeltetési Osztály vezetője 
 Szabó György a DVG Zrt. vezérigazgatója 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 02. 09. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 02. 09. 
A napirendi pont rövid tartalma: 2021. december 15-én a Dunaújváros, Tamási 
Áron utcában a tükörjég és az utca meredeksége miatt a károsult gépjárműve 
irányíthatatlanná vált, fokozatosan gyorsulva becsapódott az utca alján található 
virágtartóba, melynek következtében az autó megsérült. A károsult vagyoni 
kártérítési igénnyel lépett fel DMJV Önkormányzatával szemben.  
 
 
Dunaújváros, 2022. február 7. 
 
                Tóth Kálmán s.k. 
                                                                                             a bizottság elnöke 


