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M E G H Í V Ó 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottsága,  
2022. február 14-én (hétfő) 10,15 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. 02. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 02. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 132. § rendelkezik arról, hogy az 
illetményalap összegét évente az állami költségvetésről szóló törvény állapítja meg 
úgy, hogy az nem lehet alacsonyabb, mint az előző évi illetményalap.  
 
2.Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi, az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a szerinti tervszámok 
elfogadására 
 
Előadó:  Pintér Tamás polgármester  
Előkészítő: Salamonné Pintér Mónika gazdasági főosztályvezető 
 Nagy Lászlóné költségvetési ügyintéző 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 02. 14. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 02. 14. 
Az előterjesztés rövid tartalma: Az államháztartásról szóló törvény, valamint a 
gazdasági stabilitásról szóló törvény előírásainak megfelelően a költségvetés 
rendelet elfogadásáig szükséges az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő 
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fizetési kötelezettségek, valamint a saját bevételek tárgyévi, illetve az azt követő 
három évre várható összegét megállapítani. 
 
3.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló rendeletének 
megalkotására 
 
Előadó: Pintér Tamás polgármester  
Előkészítő: Salamonné Pintér Mónika főosztályvezető 
   Nagy Lászlóné költségvetési ügyintéző 

Meghívott: Budavári Sándorné KIÉT elnök 
  a Polgármesteri hivatal főosztályvezetői, osztályvezetői  
Véleményező bizottságok:  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 02. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 02. 14. 
közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság 2022. 02. 14. 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság   2022. 02. 14. 
ifjúsági, sport és turisztikai bizottság 2022. 02. 14. 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2022. 02. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma:Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
hatályos jogszabályoknak megfelelően kidolgozott költségvetési rendelettervezete 
elkészült, melyet elfogadásra a Tisztelt Közgyűlés elé terjesztünk. 
 
4.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 2022. 02. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 02. 14. 
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 
 
5.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 
szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról 
szóló 26/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelete módosítására 
 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási 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. 02. 14. 



ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 02. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: A rendeletmódosítást a 
jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet rendelkezéseinek 
való megfelelés és az eltelt időszakban bekövetkezett változások indokolják. 
 
6.Javaslat a 2022. április 3. napjára kitűzött országgyűlési képviselők 
választása, és az azzal azonos napon tartandó országos népszavazás 
lebonyolításában résztvevő dunaújvárosi szavazatszámláló bizottsági (SZSZB) 
tagok megválasztására 
 
Előadó: dr. Molnár Attila - jegyző  
Előkészítő:       dr. Molnár Attila - jegyző 
Meghívott:        -  
Véleményező bizottság: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2022. 02. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Közgyűlés törvényes kötelezettsége a 2022. évi 
országgyűlési képviselők választásán, és az országos népszavazáson működő 
szavazatszámláló bizottságok (SZSZB) megválasztani. A szavazatszámláló 
bizottságok tagjait települési szinten kell megválasztani.  

 
7.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata új számlavezető 
pénzintézetének kiválasztására, a pénzforgalmi és a folyószámlahitel szerződés 
megkötésére 
 

Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
Előkészítő: Salamonné Pintér Mónika, gazdasági főosztályvezető 
 Szántó Adrienn, kötelezettségvállalást nyilvántartó ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok:  
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 02. 14. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 02. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
és a K&H Bank Zrt. között pénzforgalmi, valamint folyószámlahitel szerződés 
megkötése az indikatív ajánlatban szereplő kondíciókkal. 
 
8.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 2022. évi 
szabadságának ütemezésére 
 

Előadó:  Pintér Tamás polgármester 
Előkészítő:  Dr. Kaja Edit osztályvezető 

Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022.02.14. 
A napirendi pont rövid tartalma: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény szabályozza a polgármester foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó 
különös rendelkezéseket, többek között a szabadság ütemezését is. Előbbiek 
alapján ezúton kérem a Tisztelt Közgyűlést Dunaújváros MJV Polgármestere 2022. 
évi szabadságütemezésének jóváhagyására. 
 



9.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 2022. évi 
cafetériajuttatási keretének elfogadására 
 

Előadó:  Dr. Molnár Attila jegyző 

Előkészítő:  Dr. Kaja Edit osztályvezető 

Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 02. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 02. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény vonatkozó szabályai alapján a polgármester tekintetében rendelkezni 
kell a cafetériajuttatás mértékéről, a juttatás igénybevételének részletes szabályairól, 
elszámolásának rendjéről és az esetleges visszatérítésről. 
 

10.Javaslat a Dunaújvárosban létesült új hulladékgyűjtő udvar működésével 
kapcsolatos tárgyalás lefolytatására 
 
Előadó: a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság elnöke 
 a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési 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 2022. 02. 14. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság   2022. 02. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2022. 02. 14. 
Az előterjesztés rövid tartalma: Dunaújváros lakossága részéről, évről évre egyre 
nagyobb igény merül fel a háztartásokban keletkező, elkülönítetten gyűjtött nem 
veszélyes és veszélyes hulladékok biztonságos, ellenőrzött elhelyezésére. A Közép-
Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer” elnevezésű és KEHOP-3.2.1-15-
2016-00002 azonosítószámú projekt keretében új hulladékgyűjtő udvart létesített a 
Dunaújváros 774/7 hrsz-on, természetben a Budai Nagy Antal úton lévő területen. 
Szükséges egyeztető tárgyalást lefolytatni az átveendő hulladékfajták 
meghatározásáról, és e tárgykörben önkormányzati rendelet megalkotásáról. 
 
11.Javaslat önkormányzati bérlakások volt bérlői behajthatatlan közüzemi 
díjtartozásának tulajdonosi helytállására a DVCSH Kft. felé  
 
Előadó: pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Deák Mária főosztályvezető 
 Mlinkó Gabriella általános igazgatási vezető ügyintéző 
Meghívott:  -  
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 02. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 02. 14. 
Az előterjesztés rövid tartalma: A DVCSH Kft. hét fő volt bérlő esetében igazolta, 
hogy az önkormányzati bérleményekben keletkezett közüzemi tartozások nem 
behajthatók. Ebből öt fő esetén tartozásuk 100.000 Ft alatti, amelyeknek a 



végrehajtási költsége olyan magas lenne, hogy nem érdemes érvényesíteni a 
követeléseket. További két bérlő esetén végrehajtói jegyzőkönyv alapján igazolt a 
behajthatatlanság ténye. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 44. § 
(3) bekezdése értelmében a tulajdonos egyszerű (sortartó) kezesként felel a bérlő 
által felhalmozott távhőszolgáltatási díj megfizetéséért.  
 

12.Javaslat a Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum működésével 
kapcsolatos döntések meghozatalára 
 
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: 
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 02. 14. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 02. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Fejér Megyei Önkormányzat, Székesfehérvár 
MJV Önkormányzata és Dunaújváros MJV Önkormányzata 2012-ben 
együttműködési megállapodást kötött a Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs 
Fórum működtetéséről. Jelen előterjesztés az 2021. évi működési költségek 
elszámolásáról és a 2022. évi működési költségek biztosításáról szól. 
 
13.Javaslat a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalattal történt 2022. évi 
megállapodás 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: Duka László Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat igazgatója 
Véleményező Bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 02. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2022. 02. 14. 
Az előterjesztés rövid tartalma:Jelen előterjesztés a Dunaújvárosi Partvédelmi 
Vállalattal történt 2022. évi megállapodás 1. számú módosítására tesz javaslatot. A 
javaslat a keretösszeg felére csökkentésére irányul. 
 
14.Javaslat a DUNANETT Nonprofit Kft.-vel kötendő vállalkozási 
keretszerződés elfogadására Dunaújváros Megyei Jogú Város útjainak és 
burkolt felületeinek gépi tisztítására  
 
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 igazgató 

Véleményező bizottságok:  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 02. 14. 



ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2022. 02. 14. 
Az előterjesztés rövid tartalma: Jelen előterjesztés 2022. május 01. és 2027. április 
30. között Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén végzett 
köztisztasági feladatok maradéktalan ellátásához szükséges takarítógép 
alkalmazására biztosít forrást a DUNANETT Nonprofit Kft.-vel kötendő vállalkozási 
keretszerződésben foglalt tartalommal. 
 
15.Javaslat az Apáczai Csere János utcában kialakításra kerülő parkoló 
térvilágításának elhelyezéséről és üzemeltetésére vonatkozó megállapodás 
megkötéséről 
 

Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő:  Beéry Réka városüzemeltetési osztály vezetője 

 Szedresi Csaba ügyintéző 

Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok:  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 02. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 02. 14. 
Az előterjesztés rövid tartalma: Jelen előterjesztés az Apáczai Csere János 
utcában a Fejér megyei Rendőr-főkapitányság kezelésében lévő ingatlanon 
kialakításra kerülő parkoló térvilágításának elhelyezésére és üzemeltetésére 
vonatkozó megállapodás megkötésére tesz javaslatot. 
 
16.Javaslat önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítására vonatkozó 
vállalkozási keretszerződés megkötésére 

 

Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Beéry Réka városüzemeltetési osztályvezető  
 Mózes Tibor ügyintéző 
Meghívott:  Duka László DVG Zrt. - műszaki igazgató 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 02. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 02. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés önkormányzati tulajdonú 
bérlakások - DVG Zrt. által történő - felújítására vonatkozó vállalkozási 
keretszerződés megkötésére tesz javaslatot.  
 
17.Javaslat a Dunaújvárosi Köztemető XXX. parcellájában 3 db urnafal 
kivitelezésére vonatkozó vállalkozási szerződés megkötésére 

 

Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő:  Beéry Réka városüzemeltetési osztály vezetője 

 Tóth Andrea ügyintéző 

Meghívott:  Tóth Lászlóné Borostyán Tóth Kft. ügyvezető 

Véleményező bizottságok:  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 02. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 02. 14. 



Az előterjesztés rövid tartalma:Jelen előterjesztés a Dunaújvárosi Köztemető XXX. 
parcellájában 3 db urnafal kivitelezése vonatkozásában, a beérkezett árajánlatok 
alapján a vállalkozási szerződés megkötésére tesz javaslatot. 
 
18.Javaslat Dunaújváros közterületi fasorainak növényvédelmi munkáira  
 
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke  

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő: Beéry Réka városüzemeltetési osztályvezető 

 Szabó László ügyintéző 

Meghívott:  

Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 02. 14 

ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 02. 14 

A napirendi pont rövid tartalma:A növényvédelmi munkákra beérkezett árajánlatok 
ismertetése, összehasonlítása és a nyertes ajánlat kiválasztása. 
 
19.Javaslat a közterületről elszállított járművek esetében értékbecslő  
kiválasztására és a 2022-es évre szóló megbízására 
 

Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Beéry Réka osztályvezető 
 Pásti Norbert ügyintéző 
Véleményező bizottságok: 
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 02. 14. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 02. 14. 
Az előterjesztés rövid tartalma: A közterületről elszállított és ki nem váltott 
személygépkocsik esetében az esetleges bontáshoz, vagy értékesítéshez a 
jogszabály értékbecslő igénybevételét írja elő. Az előírt kötelező tárolási idő lejárt. 
Javaslatunk 5 értékbecslő ajánlatának elbírálására és a szerződés megkötésére 
vonatkozik. 
 

20.Javaslat a Pipacs utca Magyar út – Akácos utca közötti szakaszának kötött 
tervezési szerződés módosítására 

 

Előadó:  Beéry Réka városüzemeltetési osztályvezető 

Előkészítő:  Beéry Réka városüzemeltetési osztály vezetője 

 Nyáradi Anna ügyintéző 

Meghívott:  Grimm Viktor Regia Plan ügyvezető 

Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 02. 14. 
ügyrendi, Igazgatási és Jogi bizottság  2022. 02. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a Pipacs utca Magyar út – 
Akácos utca közötti szakaszának útépítési egyesített tervének elkészítésére kötött 
vállalkozási szerződés módosítására tesz javaslatot, a tervező jelzése nyomán. A 
módosítás csak a teljesítési határidőket érinti. 
 

 
 



21.Javaslat a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság részére a dunaújvárosi 
térfigyelő kamerarendszer működtetésére nyújtott támogatás elszámolására 
 
Előadó: 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:  Dr. Varga Péter r. dandártábornok, megyei rendőrfőkapitány 
 Suszter Tamás r. alezredes kapitányságvezető 
Véleményező bizottságok: 
közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság                     2022. 02. 14. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság                  2022. 02. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                      2022. 02. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése 398/2020. (X.15.) határozatában a Dunaújváros közigazgatási területén 
meglévő közterületi térfigyelő kamerarendszer működtetéséhez a Dunaújvárosi 
Rendőrkapitányság részére a 2021. évre 39.320.000,- Ft adományt nyújtott. 
Kedvezményezett megküldte elszámolását, amelyben kérte a fel nem használt 
összeg más, közbiztonsági célra való felhasználhatóságát. 
 
22.Javaslat a 28. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására Kónyáné Dr. Király 
Mariann egyéni vállalkozóval kötött feladat-ellátási szerződés módosítására 
 
Előadó: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 
Előkészítő: Szünderné Katrics Renáta ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2022. 02. 14. 

ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 02. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma:Kónyáné Dr. Király Mariann egyéni vállalkozó a 28. 
számú felnőtt háziorvosi körzet orvosa kérte feladat-ellátási szerződése módosítását 
a rendelési idő megváltoztatása miatt. Az előterjesztés a meglévő feladat-ellátási 
szerződés módosítására irányul. 
 
23.Javaslat a 3. számú felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi ellátására Dr. Szulik 
Éva  egyéni vállalkozóval 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. Szulik Éva orvos 

                          Kisné Dr. Péteri Judit népegészségügyi osztályvezető FMKH DJH 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2022. 02. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 02. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma:A dunaújvárosi 3. számú felnőtt háziorvosi körzet 
ellátására Dr. Szulik Éva egyéni vállalkozó jelentkezett Dr. Mika Ilona nyugdíjba 
vonulása miatt. Az előterjesztés Dr. Szulik Éva orvossal a feladat-ellátási 



előszerződés és feladat-ellátási szerződés megkötésére irányul. 
 
24.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
906/2021. (X.21.) határozata, valamint 28/2022. (I.20.) határozata módosítására 

 
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: - 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2022. 02. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 02. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Önkormányzata Közgyűlése a 9 számú 
felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi ellátása érdekében 906/2021. (X.21.) határozatával 
jóváhagyta a PATRONUS-MEDICAL Egészségügyi, Szolgáltató és Kereskedelmi 
Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött feladat-ellátási szerződést, 28/2022. (I.20.) 
határozatával pedig tudomásul vette, hogy a 3. számú felnőtt háziorvosi körzetet ellátó 
Dr. Mika Ilona egyéni vállalkozó a feladat-ellátási szerződését felmondta. A NEAK 
Közép-dunántúli Területi Hivatala kérte a határozatok módosítását. 
 
25.Javaslat a „Cityrocks 2022 - Dunaújváros” zenei tábor megrendezésére és 
támogatására 
 
Előadó: oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke 
 pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

 ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Molnár- Osztrocska Diána főosztályvezető 
 Péter Kata ügyintéző  
Meghívott:      Gajda Ferenc ügyvezető  
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, és társadalmi kapcsolati bizottság 2022. 02. 14. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 02. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 02. 14. 
 A napirendi pont rövid tartalma: A 2022. évben megrendezésre kerülő zenei tábor 
lebonyolítására a Cityrocks Kft. Önkormányzatunkkal szerződést kíván kötni. A 2022. 
augusztus 4-7. napjára tervezett rendezvény költsége 15 M Ft+áfa, amelyre 
Önkormányzatunk 2022. évi költségvetési rendelete 7. melléklete 9. „Dologi 
kiadások” sor fedezetet nyújt. 
 
26.Javaslat a közművelődési intézmények 2021. évi beszámolójának 
elfogadására 
 
Előadó:  oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke 
  pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
  ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Molnár- Osztrocska Diána a humán szolgáltatási főosztály vezetője 
      Péter Kata vezető ügyintéző 
Meghívott:  Tóth Éva, a József Attila Könyvtár igazgatója 
  Farkas Lajos, az Intercisa Múzeum igazgatója 



  Kováts Rózsa, az MMK Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 2022. 02. 14. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 02. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 02. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az ágazati jogszabályok alapján a közművelődési 
intézmények éves munkájukról beszámolót készítenek. Az intézmények megküldték 
a 2021. évre vonatkozó szakmai beszámolójukat. Az előterjesztés 3 határozati 
javaslatot tartalmaz. 
 
27.Javaslat a Jószolgálati Otthon Közalapítvány Alapító Okiratának 
módosítására 
 
Előadók: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 

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

   Molnár Lenke ügyintéző 
Meghívott: Gózon-Erdélyi Henriett kuratóriumi elnök, Jószolgálati Otthon 

Közalapítvány 
  Kecskés Rózsa igazgató, Jószolgálati Otthon Közalapítvány 

Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2022. 02. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 02. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Jószolgálati Otthon Közalapítvány kérelmezte, 
hogy az általa nyújtott szociális szolgáltatások között a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény 75. §-a szerinti támogatott lakhatás 
ellátási formát is létrehozhassa a szakmai megfelelés és a helyi szükségletek 
kielégítése céljából. Ennek érdekében az alapító okirat módosítása szükséges.  
 
28.Javaslat az Útkeresés Segítő Szolgálat szakmai programjának, szervezeti és 
működési szabályzatának elfogadására 
 
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:      Mészárosné Libor Ágnes intézményvezető                              
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2022. 02. 14.  
ügyrendi,igazgatásiésjogibizottság 2022. 02. 14                                                                   
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 998/2021. (XII.16.) 
határozatával az Útkeresés Segítő Szolgálat szakmai létszámát 2022. január 1-től 
1,5 fő szociális asszisztens álláshellyel, megemelte, amely alapján az intézmény 
szervezeti és működési szabályzatát módosítani kellett. 
 
29.Javaslat az Adománykuckó működtetésére megkötött szerződés 
módosítására 
 
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 



                       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 
                      Kiss Dalma intézményigazgatási ügyintéző 
Meghívott: - 

 Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 02. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 02. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az Adománykuckó menedzselési és 
programszervezési feladatainak ellátását 2 fő végzi megbízási szerződés szerint. 1 fő 
megbízási szerződése felmondással 2022. február 27. napjával megszűnik. A másik 
megbízott megbízási szerződésének módosítása szükséges a megbízási díj 
változása miatt. 
 
30.Javaslat nyilvános pályázatra beérkezett ajánlatok értékelésére 
(Dunaújváros, 2976/18, 52, 55, 56, 57 hrsz.) 
 
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  2022. 02. 14.                                    
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2022. 02. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
1030/2021. (XII.16.) számú  határozatában döntött a 2976/18, 970/2021.(XI.18.) 
határozatában a 2976/52, 973/2021.(XI.18.) határozatában a 2976/57, 
972/2021.(XI.18.) határozatában a 2976/56 és 971/2021.(XI.18.) határozatában a 
2976/55 helyrajzi számú, természetben Dunaújváros belterületen található, 
önkormányzati tulajdonú ingatlanok  pályázati úton történő értékesítéséről. A 
pályázati felhívásokat az előkészítő osztály megjelentette az önkormányzat 
honlapján és az önkormányzat hirdetőtábláján. A pályázati felhívásokra az ajánlatok 
beérkeztek. Az előterjesztés a pályázatok eredményének megállapítására irányul. 
 
31.Javaslat a Hajdúdorogi Főegyházmegye tulajdonosi hozzájárulási kérelmére 
 
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
  Kemenczei Anett sportszervező ügyintéző 
Meghívott: Perge György egyházmegyei főmérnök  

Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető humán szolgáltatási 
osztály 

 Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 02. 14.  
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 2022. 02. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 02. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Hajdúdorogi Főegyházmegye azzal a kéréssel 
fordul az Önkormányzathoz, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő Gárdonyi 



Géza Görögkatolikus Általános Iskola épületegyüttes részleges átalakításával egy 3 
csoportos óvodát kívánnak létrehozni, melyhez tulajdonosi hozzájárulási nyilatkozatot 
kérnek. 
 
32.Javaslat állásfoglalás kialakítására a DVG Zrt. tulajdonában levő, 
Dunaújváros belterületi 23 helyrajzi számú – természetben 2400 Dunaújváros, 
Balogh Ádám utca 5. szám alatt található – “kivett kórház” megjelölésű, 1995 
m2 területű ingatlan értékesítése vonatkozásában 

 
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 

 dr. Horinka Hajnalka ügyintéző 

Meghívott: Szabó György Zoltán vezérigazgató, DVG Zrt. 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 02. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 02. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: A DVG Zrt. a tulajdonában levő, Dunaújváros 
belterületi 23 helyrajzi számú, – természetben 2400 Dunaújváros, Balogh Ádám utca 
5. szám alatt található – “kivett kórház” megjelölésű, 1995 m2 területű ingatlan 
értékesítéséhez a közgyűlési jóváhagyását kéri. 
 
33.Javaslat a sodorvonali bevezetés vizsgálata, mederfeltárása érdekében vízi 
szonár vizsgálat végzésének megrendelésére a GMBS Mérnöki és Szolgáltató 
Kft. javaslata alapján  
 
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 

 dr. Horinka Hajnalka ügyintéző 

Meghívott: Beéry Réka, a Városüzemeltetési Osztály osztályvezetője 

Gombos Ervin igazságügyi szakértő és ügyvezető a GMBS Kft 
képviseletében  

Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 02. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 02. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: A BRIVI SZER Kft. vállalkozási szerződésével 

kapcsolatos szakértői feladatok ellátásával megbízott GMBS Mérnöki és Szolgáltató 

Kft. javasolja a sodorvonali bevezetés vizsgálata, mederfeltárása érdekesében vízi 
szonár vizsgálat végzését. A vizsgálat megrendeléséről a Közgyűlésnek kell döntést 
hoznia.                                                                                 
 
34.Javaslat az Energo-Viterm Kft. gazdálkodásával kapcsolatos könyvvizsgálói 
szakértői és igazságügyi szakértői anyagok elkészítéséhez szükséges 
szerződéstervezet véleményezésére, elfogadására 

 

Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
Előkészítő:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 

 Engyel László ügyintéző 



Meghívott:  Listár Tibor felügyelőbizottsági tag, Energo-Viterm Kft. 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi,gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 02. 14. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 02. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MVJ Önkormányzata Közgyűlése a 
886/2021. (X.21.) határozatával döntött arról, hogy az Energo-Viterm Kft. 
gazdálkodásának vizsgálatára, valamint által befektetett pénzeszközök jelenértékének, 
a befektetés elértéktelenedésének meghatározására szakértőt kíván felkérni, melyhez 
szükséges a megbízási szerződés véleményezése, elfogadása. 
 
35.Javaslat a DVG Zrt. felügyelő bizottsága módosított ügyrendjének 
elfogadására 
 

Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
Előkészítő:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 

 Engyel László ügyintéző 

Meghívott:  Mezei Zsolt felügyelőbizottság elnöke, DVG Zrt. 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi,gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 02. 14. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 02. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: A DVG Zrt. megküldte a tulajdonos, Dunaújváros 
MJV Önkormányzata részére a gazdasági társaság felügyelőbizottsága ügyrendjét 
elfogadásra. 

 
36.Javaslat a Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület támogatására – térfigyelő 
rendszer kiépítése, 1.000.000,- Ft 
 

Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke   
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Engyel László ügyintéző 
Meghívott:      Somfai Rezső elnök, Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület 
                        Beéry Réka városüzemeltetési osztályvezető 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi,gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 02. 14.  

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 02. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület 
kérelemmel fordult Dunaújváros MJV Önkormányzatához, mely kérelem szerint a 
DSHE horgásztanányáján korszerű térfigyelő rendszert telepítenének ki. Ennek 
forrásigénye bruttó 1.000.000,- Ft, a munkálatokat a Tolna-Őr Kft. végezné el 

 
37.Javaslat a 2022. évi víziközmű vagyon bérleti díj meghatározására 
 
Előadó: a vagyonkezelési osztály vezetője 
Előkészítő: dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Mátyás Anna ügyintéző 
Meghívott: Beéry Réka a városüzemeltetési osztály vezetője 
Véleményező bizottságok:     
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 02. 14. 



ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 02. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: Jelen előterjesztés a 2022. évi víziközmű vagyon 
bérleti díj meghatározására tesz javaslatot a közműves ivóvízellátásra és 
szennyvízelvezetésre vonatkozóan. 
 
38.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti 
és Működési Szabályzatának módosítására 

 
Előadó: Pintér Tamás polgármester 
Előkészítő: Dr. Petánszki Lajos aljegyző  
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 02. 14 

A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására 
irányul. A döntés a közgyűlés hatáskörébe tartozik. 
 
39.Javaslat felkérés megküldésére Dunaújváros országgyűlési képviselője, 
valamint a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke részére 
 
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke             
                        az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
Előkészítő:      Dr. Petánszki Lajos aljegyző 

Meghívott:      --- 
Véleményező bizottságok: 
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság                2022. 02. 14. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                   2022. 02. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a Hankook Tire Magyarország 
Kft. által – a különleges gazdasági övezet létrehozása miatt – a megfizetendő helyi 
iparűzési adóra tekintettel felhívás megküldésére tesz javaslatot a Fejér Megyei 
Önkormányzat részére. 
 
40.Javaslat az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság elnökének tájékoztatójának 
elfogadására a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről 
 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő: Dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető 

Meghívott:  

Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 02. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
tájékoztatja a közgyűlést arról, hogy az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettsége teljesítéséről. 
 
41.Javaslat egyezségi keretmegállapodást kiegészítő megállapodás 
megkötésére Rácalmás Város Önkormányzatával 
 
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke             
                        az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
Előkészítő:      Dr. Petánszki Lajos aljegyző 



Meghívott:      --- 
Véleményező bizottságok: 
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság                2022. 02. 14. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                   2022. 02. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés kiegészítő megállapodás 
megkötésére tesz javaslatot Rácalmás önkormányzatával a Hankook 2021. évi I. 
félévi helyi iparűzési adója tekintetében. 
 
42.Egyebek 
 
Dunaújváros, 2022. február 11. 
 
                Tóth Kálmán s.k. 
                                                                                             a bizottság elnöke 


