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M E G H Í V Ó 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottsága,  
2022. április 7-én (csütörtök) 09,00 órai kezdettel  

nyílt ülést tart, melyre meghívom 
 

 
Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 2. „C” épület, Közgyűlési terem 

 
 
Javasolt napirendek: 
 
1.Javaslat három dunaújvárosi intézménynek/szervezetnek önkormányzati 
tulajdonú szakemberlakás bérlőkijelölési jog biztosítására 
 
Előadó: szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 
 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. 04. 07. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 04. 07. 
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 rendelete 44. § (1) bekezdése alapján bérlőkijelölési jogot 
biztosíthat. Három helyi intézmény/szervezet nyújtotta be igényét szakemberlakásra. 
Bérlőkijelölési jogot – az illetékes bizottságok javaslata után – közgyűlési döntés 
alapján adhat az önkormányzat. A bérlőkijelölési jogra kötött megállapodás 
határozott időre szól. 
 
2.Javaslat gazdasági szereplők kiválasztására a Dózsa György út – Latinovits 
Zoltán utca kereszteződésében új gyalogos-átkelőhelyek tervezése kapcsán 
 
Előadó:  Beéry Réka Városüzemeltetési Osztályvezető 
Előkészítő:  Beéry Réka Városüzemeltetési Osztály vezetője 
 Nyáradi Anna ügyintéző 
Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 04. 07. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 04. 07. 
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Az előterjesztés rövid tartalma:Jelen előterjesztés a Dózsa György út – Latinovits 
Zoltán utca kereszteződésében új gyalogos-átkelőhelyek tervezése vonatkozásában 
az árajánlattételre felkérni kívánt gazdasági szereplők kiválasztására tesz javaslatot. 
 
3.Javaslat gazdasági szereplők kiválasztására a Dunaújvárosi Sándor Frigyes 
Alapfokú Művészeti Iskola északkeleti homlokzatának felújítása kapcsán 
 
Előadó:  Beéry Réka Városüzemeltetési Osztályvezető 
Előkészítő:  Beéry Réka Városüzemeltetési Osztály vezetője 
 Nyáradi Anna ügyintéző 
Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 04. 07. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 04. 07. 
Az előterjesztés rövid tartalma:Jelen előterjesztés a Dunaújvárosi Sándor Frigyes 
Alapfokú Művészeti Iskola északkeleti homlokzatának felújítása vonatkozásában az 
árajánlattételre felkérni kívánt gazdasági szereplők kiválasztására tesz javaslatot. 
 
4.Javaslat a rászoruló dunaújvárosi gyermekek részére a 2022. évben ingyenes 
szünidei gyermekétkeztetés biztosítására (szolgáltató kiválasztására) 
 
Előadó: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető  
Előkészítő:  Lévay Katalin osztályvezető 
Meghívott:  Horváth Attila ügyvezető Gasztro-Life Kft.  

Farkasné Vörös Magdolna igazgató Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó 
Szervezet  

Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2022. 04. 07. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 04. 07. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 04. 07. 
A napirendi pont rövid tartalma: A 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 13/A. § (3) 
bekezdése alapján a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést a tanév 
rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott őszi, téli, tavaszi és nyári 
tanítási szünet időtartama alatti munkanapokon szervezi meg. Az előterjesztés a 
2022. évi szünidei gyermekétkeztetést lebonyolító szolgáltató kiválasztására tesz 
javaslatot. 
 
5.Javaslat a Pentele Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2022. évi támogatására 
 
Előadó:  a humán szolgáltatási főosztály vezetője 
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 
 Késmárkyné Illés Helga ügyintéző 
Meghívott:  Orosz Csaba a Pentele Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke 
Véleményező bizottságok: 
közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság 2022. 04. 07.   
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 04. 07. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 04. 07. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Pentele Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke 
azzal a kéréssel fordult Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatához, hogy 



400.000 forint összeggel járuljon hozzá az Egyesület 2022. évi működési 
költségeihez.  
 
6.Javaslat a Modern Művészetért Közalapítvány 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:      Gyöngyössy Csaba - kuratóriumi elnök  

Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, és társadalmi kapcsolati bizottság  2022. 04. 07. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 04. 07. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 04. 07. 
 A napirendi pont rövid tartalma: A Modern Művészetért Közalapítvány kuratóriumi 
elnöke kéréssel fordult Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatához, mely 
szerint a 2022. január 1. és 2022. szeptember 30. között zajló Újvárosi Folklór c. 
rendezvényére 1.000.000,- forint összegben támogatást kér. A támogatás kért 
összege a költségvetési rendeletben rendelkezésre áll. 
 

7.Javaslat a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Házával megállapodás 
megkötésére 

 
Előadók: az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke 

 a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető 

 Péter Kata intézményigazgatási vezető ügyintéző 

Meghívott:       Őze Áron igazgató 

Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság  2022. 04. 07. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 04. 07. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 04. 07. 
A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Önkormányzata és a Bartók Színház a 
helyi kulturális élet támogatására megállapodást köt. A megállapodás értelmében a 
tavalyi évhez hasonlóan a nagyrendezvényeket – különös tekintettel az augusztus 
20-i ünnepségre – a Színház finanszírozza. 

 
8.Javaslat a 2022. évi költségvetési rendeletben előirányzat átcsoportosítására 
 
Előadó:           az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

Előkészítő:     Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 

                         Kovács Anita intézményigazgatási ügyintéző  
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 04. 07.  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 04. 07.  
A napirendi pont rövid tartalma: A veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos 
országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek részére 



Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a Dunaújváros, Erdősor 37/a. szám 
alatti, korábbi kollégium épületében szállást és ellátást biztosít. A költségek 
fedezetére előirányzatot kell biztosítani.  
 
9.Javaslat a Dunaújváros, belterület 2976/52 helyrajzi számú ingatlan 
adásvételére előkészített szerződés véleményezésére 
 
Előadó: a vagyonkezelési osztály vezetője 
Előkészítő: dr. Vántus Judit osztályvezető 
                          dr. Schleicher Judit ügyintéző 
Meghívott: Varjasi Tibor RPS-Robot Kft. ügyvezető 
 dr. Holló József ügyvéd 
 dr. Huszti Zsolt Innopark Nkft. ügyvezető 
Véleményező bizottságok:     
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 04. 07.                             
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése 970/2021.(XI.18.) határozatában döntött a Dunaújváros belterület, 2976/52 
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. 
 
10.Javaslat a Dunaújváros, belterület 2976/55 helyrajzi számú ingatlan 
adásvételére előkészített szerződés véleményezésére 
 
Előadó:             a vagyonkezelési osztály vezetője 
Előkészítő:       dr. Vántus Judit osztályvezető 
                          dr. Schleicher Judit ügyintéző 
Meghívott:        Kovács László Solar Future System Kft. ügyvezető 
 dr. Soós Gabriella ügyvéd 
 dr. Huszti Zsolt Innopark Nkft. ügyvezető 
Véleményező bizottságok:     
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 04. 07.                           
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése  971/2021.(XI.18.) határozatában döntött a Dunaújváros belterület, 
2976/55 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. 
 
Dunaújváros, 2022. április 5. 
 
                Tóth Kálmán s.k. 
                                                                                             a bizottság elnöke 


