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M E G H Í V Ó 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottsága,  
2022. március 16-án (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 Önkormányzata Közgyűlésének a 
lakások és helyiségek bérletéről és a lakbérekről szóló 25/2017. (VI. 16.) 
önkormányzati rendeletének módosítására 
 
Előadó:   a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Deák Mária főosztályvezető 
 Németh Edina általános igazgatási ügyintéző 
Meghívott:  -  
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2022. 03. 16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 03. 16. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlésének a lakások és helyiségek bérletéről és a lakbérekről szóló 25/2017. 
(VI. 16.) önkormányzati rendelet módosítására a Táncsics Mihály utca 3/a 4. 1. szám 
alatti szociális bérlakás szakemberlakássá történő átminősítése miatt van szükség.  
 
2.Javaslat a Dunaújváros, Apáczai Csere János utca, 61/II. hrsz.-ú területen 
tervezett parkolók 1. ütemének és a parkolók térvilágításának kivitelezésére 
 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Beéry Réka Városüzemeltetési Osztály vezetője 
 Nyáradi Anna ügyintéző 
Meghívott:  DVG Zrt, Duka László, műszaki igazgató 
Véleményező bizottságok:  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 03. 16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 03. 16. 
Az előterjesztés rövid tartalma: Jelen előterjesztés a Fejér Megyei Rendőr-
Főkapitányságtól bérelt, Apáczai Csere János utca 61/II. hrsz.-ú területen tervezett 
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parkolók 1. ütemének, valamint a parkolók térvilágításának kivitelezésére vonatkozó 
vállalkozási szerződés aláírására tesz javaslatot a DVG Zrt. árajánlata alapján. 
 
3.Javaslat a KEHOP – 2.2.2-15-2015-00044 azonosító számú projekt 
Konzorciumi együttműködési megállapodásának 2. számú módosítására 
 
Előadó: pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Beéry Réka városüzemeltetési osztályvezető 

Szedresi Csaba ügyintéző  
Meghívott: - 

 Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 03. 16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 03. 16. 
 A napirendi pont rövid tartalma: Jelen előterjesztés a KEHOP – 2.2.2-15-2015-
00044 azonosító számú projekt Konzorciumi együttműködési megállapodás 2. számú 
módosításának elfogadására tesz javaslatot. A projekt (ÉKDU 2 )  keretében valósult 
meg – mások mellett - Dunaújváros É-i területén a csatornahálózat fejlesztése is. 
Jelen együttműködési megállapodás módosítása a projekt keretén belül a 
költségsorok közötti átcsoportosítást célozza.  
 
4.Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására 
vonatkozó szolgáltatási keretszerződés - 2022. április-december 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. 03. 16.  
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 03. 16. 
A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Önkormányzata a DVG Zrt. útján látja el 
közfeladatait évente kötendő szolgáltatási keretszerződés alapján. Jelen 
keretszerződés 2002. április-december havi időszakról szól. 
 
5.Javaslat „Dunaújváros 3053 hrsz-ú ingatlan részletes mérnökgeológiai 
vizsgálat készítése” tárgyában meghirdetett ajánlattételi felhívásokra 
beérkezett ajánlatok elbírálására 
 
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:  dr. Pozsgai Nóra ügyvéd, Sántha és Pozsgai Ügyvédi Iroda 
Véleményező bizottságok: 
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 03. 16. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 03. 16. 



A napirendi pont rövid tartalma: A határidőre beérkezett ajánlat alapján javaslat az 
ajánlat elbírálására, valamint az ezzel kapcsolatos döntés meghozatalára. 
 
6.Javaslat a Fabó Éva Sportuszoda külső medencéjének diagnosztikai 
vizsgálatának elkészítésére irányuló szerződés megkötésére 
 
Előadó: Szabó Imre főépítészi és pályázati osztályvezető 
Előkészítő: Szabó Imre főépítészi és pályázati osztályvezető 
 Sipos Réka pályázati koordinációs ügyintéző 
Meghívott: Horváth Anita – Vasmű u.41. Irodaház Kft.  
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 03. 16. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 03. 16. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a Fabó Éva Sportuszoda külső 
medencéjének roncsolási és roncsolásmentes diagnosztikai vizsgálatának, 
szakvéleményének elkészítésére irányuló szerződés véleményezésére, aláírására 
irányul. 
 
7.Javaslat a TOP-6.9.2.-16-DU1-2018-00001 azonosító számú „Helyi identitás és 
kohézió erősítése Dunaújvárosban” c. projekthez kapcsolódó együttműködő 
megállapodásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára 
 
Előadó:           a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke                                                              
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke 
Előkészítő: Szabó Imre osztályvezető 
                       Bozóné Kovács Bettina pályázati koordinációs ügyintéző 
Meghívott:     Horváth Anita ügyvezető Vasmű u. 41 Irodaház Kft. 
 Kováts Rózsa ügyvezető igazgató Munkásművelődési Központ 
 Tóth Éva intézményvezető József Attila Könyvtár Dunaújváros 
 Farkas Lajos intézményvezető Intercisa Múzeum  
Véleményező bizottságok:     
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 03. 16.                                  
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2022. 03. 16. 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 2022. 03. 16. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés tárgya a fejlesztési szakasz 
lezárásához kapcsolódóan a feladatok ellátásához a projekt kezdete és előkészítése 
során bemutatott együttműködő partnerek rendezvényszervezési költségekre 
megkötendő szerződésekre, együttműködési megállapodásokra, a bűnmegelőzési és 
baleset megelőzési feladatok tárgyú szerződés módosítására vonatkozik. 
  
8.Javaslat a TOP-6.9.2.-16-DU1-2018-00001 azonosító számú „Helyi identitás és 
kohézió erősítése Dunaújvárosban” c. projekthez kapcsolódó programok 
szakmai mentori feladatok ellátására és a közreműködő intézmények egyedileg 
delegált szakemberek feladat ellátására 
 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke                                                              
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke 
Előkészítő: Szabó Imre osztályvezető 



                       Bozóné Kovács Bettina pályázati koordinációs ügyintéző 
Meghívott:     Horváth Anita ügyvezető Vasmű u. 41 Irodaház Kft. 
Véleményező bizottságok:     
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 03. 16.                                   
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2022. 03. 16. 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 2022. 03. 16. 
A napirendi pont rövid tartalma: A TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001 azonosító 
számon regisztrált „Helyi identitás és kohézió erősítése Dunaújvárosban” c. pályázat 
kezdetekor benyújtásra került 3 együttműködő partnerrel való közreműködés. A 
szakembereket ezen közreműködők delegálják, akikkel egyedileg megbízási 
szerződéseket kívánunk kötni szakmai feladatok ellátására a megrendezésre kerülő 
programok érdekében, illetve 1 főt szakmai mentori feladatok ellátása tárgyban.  
 
9.Javaslat TOP- 6.9.2-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú „Helyi identitás és 
kohézió erősítése Dunaújvárosban” c. projekt vonatkozásában a célterületi 
szakmai vezető szerződés felülvizsgálatára és annak 3. számú módosítására 
 
Előadó: Szabó Imre főépítészi és pályázati osztályvezető 
Előkészítő: Bozóné Kovács Bettina pályázati koordinációs ügyintéző 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 03. 16. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 03. 16. 
Az előterjesztés rövid tartalma: A projekt fejlesztési szakaszát lezáró a 
szakemberekkel és az együttműködő intézményekkel szerződések kerülnek 
megkötésre. Az együttműködésre tekintettel szükséges a célterületi szakmai vezető 
szerződésének felülvizsgálata. 
 
10.Javaslat a KEHOP-1.2.1-18-2019-00254 „Élhető éghajlatért – Helyi 
klímastratégia és szemléletformálás Dunaújvárosban” c. projektben 
kidolgozandó helyi klímastratégia kidolgozása tárgyú 2. számú szerződés 
módosítására 
 
Előadó: Szabó Imre főépítészi és pályázati osztályvezető 
Előkészítő: Szabó Imre főépítészi és pályázati osztályvezetö 
 Bozóné Kovács Bettina pályázati koordinációs ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 03. 16. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 03. 16. 
közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság 2022. 03. 16. 
Az előterjesztés rövid tartalma: Az előterjesztés a KEHOP-1.2.1-18-2019-00254 
„Élhető éghajlatért – helyi klímastratégia és szemléletváltás Dunaújvárosban” 
c. projekthez kapcsolódó helyi klímastratégia kidolgozása tárgyban létrejött 
szerződés módosítására irányul. A szerződésmódosítás csak a teljesítés határidejét 
érinti, pénzügyi vonatkozása nincs. 
 
 
 
 



11.Javaslat a beérkezett ajánlatok elbírálására a KEHOP-1.2.1-18-2019-00254 
"Élhető éghajlatért – helyi klímastratégia és szemléletformálás 
Dunaújvárosban” című projekthez kapcsolódó klímavédelmi esszé pályázat 
résztvevőinek jutalmazásához pendrive adathordozók beszerzése érdekében 
 
Előadó: Szabó Imre főépítészi és pályázati osztályvezető 
Előkészítő: Bozóné Kovács Bettina pályázati koordinációs ügyintéző 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 03. 16. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 03. 16. 
közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság 2022. 03. 16. 
A előterjesztés rövid tartalma: A KEHOP-1.2.1-18-2019-00254 "Élhető éghajlatért 
– helyi klímastratégia és szemléletformálás Dunaújvárosban” című projekthez 
kapcsolódó klímavédelmi esszé pályázat résztvevőinek jutalmazásához pendrive 
adathordozók beszerzése tárgyban az ajánlatkérő beszerzési eljárást folytatott le. 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 25/2022 (I.20) határozata szerint 3 
cégtől kért be ajánlatot. Az eljárás eredménytelenül zárult. Az előterjesztés tárgya az 
eljárás eredménytelenségének kihirdetése, az eljárást nem kívánjuk megismételni. 
 
12.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
332/2020. (IX.17.) határozatának módosítására 
 
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 
 Kiss Dalma intézményigazgatási ügyintéző 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság                                 2022. 03. 16. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság                        2022. 03. 16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                              2022. 03. 16. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése a 332/2020. (IX.17.) határozatával döntött arról, hogy a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázaton nyertes fiatalok támogatására a 
2022. évben 4.000.000 forintot kíván fordítani. Az Önkormányzat a 2022. évi 
költségvetési rendeletében a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatra 2.000.000 forintot különített el, ezért a határozat módosítása 
szükséges. 
 
13.Javaslat az 1. számú fogászati alapellátási körzetbe fogászati eszköz 
beszerzéséhez az ajánlattevők körének kiválasztására 

 
Előadó:  humán szolgáltatási főosztályvezető 
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 

   Molnár Lenke ügyintéző 
Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság   2022. 03. 16.   
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 03. 16. 

 ügyendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 03. 16. 



A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Önkormányzata 2019. február 
25. napján feladat-ellátási szerződést kötött Dr. Kovács Henrietta Zsófia egyéni 
vállalkozóval az 1. számú fogászati körzet felnőtt-, gyermek- és iskolafogászati 
területi ellátási kötelezettséggel való ellátására.  
Dr. Kovács Henrietta Zsófia doktornő 2022. 02. 09. napján hőlégsterilizátor 
beszerzésére irányuló kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz. Jelen előterjesztés 
az ajánlattevők körének kiválasztására irányul. 
 
14.Javaslat az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet 
Idősek Otthonai intézmény költségvetési előirányzata módosítására 
 
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 
 Molnár Lenke intézményigazgatási ügyintéző 

Meghívott: Bölcskei Anna Mária, intézményvezető  

Véleményező bizottságok: 
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 03. 16. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2022. 03. 16. 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság   2022. 03. 16. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az Önkormányzat fenntartásában lévő Egyesített 
Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézmény által 
működtetett házi segítségnyújtásban dolgozók munkahelyi pótlékának emelkedése 
miatt az intézmény előirányzatának módosítása szükséges. 
 
15.Javaslat a 9. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására a PATRONUS-
MEDICALKft-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. 03. 16. 

ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 03. 16. 
A napirendi pont rövid tartalma:A 9. számú felnőtt háziorvosi körzetet működtető 
PATRONUS-MEDICAL Kft. kérte feladat-ellátási szerződése módosítását a rendelési 
idő változása miatt. Emiatt a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatával 
kötött feladat-ellátási szerződésben a rendelési idő változást át kell vezetni. Az 
előterjesztés a meglévő feladat-ellátási szerződés módosítására irányul. 
 
16.Javaslat az Egészségmegőrzési Központ 2021. évi tevékenységének 
értékelésére, az intézmény beszámolójának elfogadására 
 
Előadó: szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság bizottság elnöke 
 ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Molnár- Osztrocska Diána a humán szolgáltatási főosztály vezetője 
      Szünderné Katrics Renáta ügyintéző 
Meghívott:  Vargáné Kocsis Anikó intézményvezető 
 



Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság                                 2022. 03. 16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 03. 16. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az Egészségmegőrzési Központ vezetője 
megküldte az intézmény 2021 évben végzett munkájáról szóló beszámolót. Az 
előterjesztés a beszámoló elfogadására irányul. 
 
17.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. 03. 16. 

ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 03. 16. 
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 a rendelési idő változása miatt. Emiatt 
a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött feladat-ellátási 
szerződésben a rendelési idő változást át kell vezetni. Az előterjesztés a meglévő 
feladat-ellátási szerződés módosítására irányul. 
 
18.Javaslat a Dunaújvárosi Tankerületi Központtal kötendő támogatási 
szerződés jóváhagyására  
 
Előadó: az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke 

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

Előkészítő:     Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 
                          Kovács Anita intézményigazgatási ügyintéző  

Meghívott:       Szilágyiné Németh Sarolta – a Dunaújvárosi Tankerületi Központ 
igazgatója 

Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 2022. 03. 16.  
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                              2022. 03. 16. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 03. 16. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújvárosi Tankerületi Központ azzal a 
kéréssel fordult DMJV Önkormányzatához, hogy a keszthelyi Helikoni Ünnepségek 
Alapítvány által meghirdetett kulturális versenyen való részvételhez anyagi 
támogatást kérjen a Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium tanulói részére. A 
támogatást egy autóbusz költségének kifizetésére kérik.  
 
19.Javaslat elvi állásfoglalás kialakítására a Gyermekház Iskolával való 
együttműködésre  
 
Előadó: az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 



 Kovács Anita intézményigazgatási ügyintéző  
Meghívott: Bogár Éva Zsuzsanna –  Gyermekház Iskola Intézményvezetője  
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 2022. 03. 16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 03. 16.  

A napirendi pont rövid tartalma: A Gyermekház Iskola intézményvezetője azzal a 

lehetősséggel kereste meg DMJV Önkormányzatát, hogy 2023. szeptemberétől 
Dunaújvárosban is létrehozzon egy intézményt azon gyermekek számára, akik kiemelt 
figyelmet, különleges bánásmódot igényelnek.  
 
20.Javaslat a Dunaújváros, belterület 2976/56 helyrajzi számú ingatlan 
adásvételére előkészített szerződés véleményezésére 
 
Előadó:             a vagyonkezelési osztály vezetője 
Előkészítő:       dr. Vántus Judit osztályvezető 
                          dr. Schleicher Judit ügyintéző 
Meghívott:     Kobolák Imre Búvár ’96 Bt. ügyvezető 
 dr. Bozsitsné dr. Pető Erzsébet ügyvéd 
 dr. Huszti Zsolt Innopark Nkft. ügyvezető 
Véleményező bizottságok:     
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 03. 16.                           
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése  972/2021.(XI.18.) határozatában döntött a Dunaújváros belterület, 
2976/56 helyrajzi számon nyilántartott, „kivett, beépítetlen terület” megnevezésű 
ingatlan pályázati úton történő hasznosításáról. A pályázat nyertese megküldte a jogi 
képviselője által előkészített adásvételi szerződés tervezetét. Az előterjesztés a 
szerződés véleményezésére irányul. 
 
21.Javaslat a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. 2022. évre 
vonatkozó vesztesége ellentételezésére vonatkozó Támogatási szerződés 
véleményezésére  
 
Előadó:  vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 
  Serfőző Anikó ügyintéző 
Meghívott:  Neszmélyi Loránd ügyvezető igazgató  
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 03. 16. 
A napirendi pont rövid tartalma: Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről 
szóló 2021. évi XC. törvény rögzíti a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz ártalmatlanítása címen igényelhető állami támogatás igénybevételének 

módját, melynek fajlagos összege 100 Ft/m3: Az Önkormányzat az állami támogatást 

továbbadja a DVCSH Kft. részére. 
 

22.Javaslat az MMK Közhasznú Nonprofit Kft. 2021. évi éves beszámolója 
elfogadására és felügyelőbizottsági tagok megválasztására 
 
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 



 Engyel László ügyintéző 
Meghívott: Kováts Rózsa ügyvezető, MMK Nonprofit Kft. 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 03. 16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 03. 16. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az MMK Közhasznú Nonprofit Kft. megküldte 
elfogadásra DMJV Önkormányzata Közgyűlésének 2021. évi éves beszámolóját. A 
gazdasági társaság önkormányzati delegált felügyelőbizottsági tagjainak 2022. május 
31-én lejár a megbízatásuk, ennek okán a tagokról is dönteni szükséges. 
  
23.Javaslat a DVG Zrt.-vel megbízási, vállalkozási, üzemeltetési és őrzési 
szerződések, valamint a Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesülettel 
és a DPASE Kft.-vel létesítmény üzemeltetési szerződések megkötésére 2022. 
április-december időszakra vonatkozóan  
 
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.  
 Bencsik István cégvezető, DVG Zrt. 
Véleményező bizottságok:  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 03. 16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 03. 16. 
A napirendi pont rövid tartalma: Javaslat a DVG Zrt.-vel megbízási, vállalkozási, 
üzemeltetési és őrzési szerződések, valamint a Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál 
Sportegyesülettel és a DPASE Kft.-vel létesítmény üzemeltetési szerződések 
megkötésére 2022. április-december időszakra vonatkozóa 
 
24.Javaslat hozzájárulás megadására a dunaújvárosi 0172/11 helyrajzi számon 
nyilvántartott, erdő megnevezésű ingatlan művelési ág alóli kivonásához és a 
0172/10 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés megkötésére 
(Hamburger Hungária Kft. kérelme) 
 
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:  - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 03. 16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 03. 16. 
A napirendi pont rövid tartalma: Javaslat hozzájárulás megadására a dunaújvárosi 
0172/11 helyrajzi számon nyilvántartott, erdő megnevezésű ingatlan művelési ág alóli 
kivonásához és a 0172/10 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés 
megkötésére (Hamburger Hungária Kft. kérelme). 
 
 
 



25.Javaslat a dunaújvárosi 69/2/G/13 helyrajzi számon nyilvántartott, lakás 
megnevezésű ingatlan elidegenítésére 
 
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:  - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 03. 16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 03. 16. 
A napirendi pont rövid tartalma: Jelen előterjesztés javaslatot tesz a dunaújvárosi 
69/2/G/13 hrsz. alatt található, természetben 2400 Dunaújváros, Erkel kert 7.3/1. 
szám alatti ingatlan értékesítésére.  
 
26.Javaslat bérleti szerződés megkötésére a 2400 Dunaújváros, Jókai M. u. 19. 
szám alatti ingatlanra, gimnázium működtetése céljából (Göllner Mária Waldorf 
Pedagógia Alapítvány kérelme) 
 
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: Ladi Éva képviselő, Göllner Mária Waldorf Pedagógia Alapítvány 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 03. 16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 03. 16. 
Az előterjesztés rövid tartalma: Javaslat a Göllner Mária Waldorf Pedagógia 
Alapítvánnyal bérleti szerződés megkötésére a 2400 Dunaújváros, Jókai M. u. 19. 
szám alatti ingatlanra, gimnázium működtetése céljából. 
 
27. Egyebek 
 
Dunaújváros, 2022. március 11. 
 
                Tóth Kálmán s.k. 
                                                                                             a bizottság elnöke 


