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M E G H Í V Ó 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottsága,  
2022. április 20-án (szerda) 13,30 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 Közgyűlésének a  
közterületek használatáról szóló 7/2012. (I.20.) önkormányzati  
rendeletének módosítására 
 
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. 04. 20. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2022. 04. 20. 
Az előterjesztés rövid tartalma: A gyakorlatban felmerülő problémák, a jogszabályi 
környezet változása és a kúria más település rendeletét érintő határozata miatt 
szükséges a rendelet módosítása. 
 
2.Javaslat a 2021. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés és éves 
összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadására 
 
Előadó: Dr. Molnár Attila jegyző 
Előkészítő: Kozma Csilla belső ellenőrzési osztályvezető 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 04. 20. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 04. 20. 
A napirendi pont rövid tartalma: A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről 
és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírja, hogy a 
jegyző a tárgyévet követően legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig a 
képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra az előző év belső ellenőrzési 
tevékenységéről szóló éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentést.  
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3.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi 
adóztatási tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására 
 
Előadó: Dr. Molnár Attila jegyző 
Előkészítő: Nyesőné Frész Anikó adóügyi vezető ügyintéző 
Véleményező bizottság:  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság       2022. 04. 20.  
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság          2022. 04. 20.  
Az előterjesztés rövid tartalma: A jegyző évente tájékoztatja a közgyűlést az 
adóhatósági munkáról. 
 
4.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által négy, 
különböző fejlesztési célú, éven túli hitel felvételére, a finanszírozási ajánlatban 
foglalt feltételek elfogadására, valamint a szerződések megkötésére 
 
Előadó: Pintér Tamás, polgármester 
Előkészítő: Salamonné Pintér Mónika, gazdasági főosztályvezető 
 Szántó Adrienn, kötelezettségvállalást nyilvántartó ügyintéző 
Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 04. 20. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2022. 04. 20. 
Az előterjesztés rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 
kérésére a K&H Bank Zrt. által 2022. április 11-én megküldött finanszírozási 
ajánlatban szereplő négy fejlesztési hitelcél finanszírozására szolgáló hitel ajánlat 
elfogadása, a szerződések megkötése. 
 
5.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által az OTP Bank 
Nyrt-nél fennálló három beruházási célhitel kiváltására 
 
Előadó: Pintér Tamás, polgármester 
Előkészítő: Salamonné Pintér Mónika, gazdasági főosztályvezető 
 Szántó Adrienn, kötelezettségvállalást nyilvántartó ügyintéző 
Meghívott:  - 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 04. 20. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 04. 20. 
Az előterjesztés rövid tartalma: Az előterjesztés Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának az OTP Bank Nyrt-nél 2020. július 09. napjától fennálló három 
beruházási célhitelének kiváltását célozza. 
 
6.Javaslat a a rekultivált hulladéklerakó hatósági határozat alapján történő 
kétszeri kaszálására a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel szolgáltatási 
szerződés megkötésére 
 
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 hatósági főosztályvezető 



  Petrovickijné Dr. Angerer Ildikó környezetvédelmi vezető ügyintéző 
Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 
közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság  2022. 04. 20. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság    2022. 04. 20. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2022. 04. 20. 
A napirendi pont rövid tartalma: A környezetvédelmi hatóság a 68204/07. számú 
határozatában kötelezte az önkormányzatot a rekultivált nem veszélyes 
hulladéklerakó utógondozására, melynek része a terület évi legalább kétszeri 
kaszálása. A munkák elvégzésére a DVG Zrt. nyújtott be árajánlatot. A kaszálás 
költsége Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2022. 
évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2022. (II.16.) számú 
önkormányzati rendelete, 7. melléklet, 7. környezetvédelem és hulladékgazdálkodás 
cím, dologi kiadások soron rendelkezésre áll. A munkát hatósági határozat alapján 
kell elvégezni. 
 
7.Javaslat a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézettel kötendő 
együttműködési megállapodás aláírására 
 
Előadó: szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 
 ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Deák Mária – főosztályvezető 
 Árokszállási Ibolya – közigazgatási osztályvezető 
Meghívott: ------ 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság  2022. 04. 20. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 04. 20. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézet részére meghatározásra került azon feladat, miszerint az Önkormányzattal 
együttműködési megállapodásban szükséges rendezni a bérlőkijelölési jogukkal 
összefüggő feladatokat, jogokat és kötelezettségeket. A megállapodást 2022. április 
30. napjáig szükséges megkötni. 
 
8.Javaslat DMJV közigazgatási területén a Március 15. téren lévő köztéri óra 
felújítására vonatkozó szerződés megkötésére 
 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Beéry Réka Városüzemeltetési Osztály vezetője 
 Gurubi István ügyintéző 
Véleményező bizottság: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 04. 20. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 04. 20. 
A napirendi pont rövid tartalma:A Március 15. téren lévő köztéri órát ismeretlen 
tettesek megrongálták amelynek eredményeként az óra üzemképtelenné vált. Az óra 
működő képességének helyreállítása érdekében szükséges a teljes körű felújítása. 
 
 
 



9.Javaslat a Polgármesteri Hivatal épületében található lift 2. emeleti aknaajtó 
cseréjének és sebességhatároló feszítő súly cseréjének kivitelezésére  
 
Előadó:  Beéry Réka városüzemeltetési osztály vezetője 
Előkészítő:  Koczó Viktória gondnoksági ügyintéző 
Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 04. 20. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 04. 20. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az „A” épületben lévő lift 2. emeleti ajtaját, 
valamint a sebességhatároló feszítő súlyt cserélni kell. Az előterjesztés tárgya a 
beérkezett árajánlatok ismertetése, összehasonlítása és a nyertes ajánlat 
kiválasztása. 
 
10.Javaslat a Polgármesteri Hivatal épületében található személyfelvonók 
vezérlésének cseréjére vonatkozó kivitelezésre  
 
Előadó:  Beéry Réka városüzemeltetési osztály vezetője 
Előkészítő:  Koczó Viktória gondnoksági ügyintéző 
Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 04. 20. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 04. 20. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az „A” épületben lévő személyfelvonók 
vezérlésének cseréje szükséges. Az előterjesztés tárgya a beérkezett árajánlatok 
ismertetése, összehasonlítása és a nyertes ajánlat kiválasztása. 
 
11.Javaslat Dunaújváros területén kijárt zöldterület zúzottkő terítésének, járda 
felújításának, akadálymentes lejáró átalakításának munkálataira 
 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

 a ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Beéry Réka városüzemeltetési osztály vezetője 

Debreczeni Tamás területfejlesztési vezető ügyintéző  
Meghívott:  Illéssy István DVG Zrt. – elnök 
 Bencsik István DVG Zrt. – cégvezető 
Véleményező bizottság:  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 04. 20. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 04. 20. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a Dunaújváros területén kijárt 
zöldterület zúzottkő terítésének, járda felújításának, akadálymentes lejáró 
átalakításának munkálataira tesz javaslatot a DVG Zrt. által megküldött árajánlatok 
alapján. 
 
12.Javaslat önkormányzati tulajdonú konyhák villamos felújítási munkáira 
 
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 – műszaki igazgató DVG Zrt. 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 04. 20. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 04. 20. 
A napirendi pont rövid tartalma: Jelen előterjesztés az önkormányzati tulajdonú 
iskolai és óvodai konyhákban – villamos biztonságtechnikai felülvizsgálat alapján - 
szükséges kapcsolók beépítésére tesz javaslatot a DVG Zrt. által megküldött 
költségvetés alapján. 
 
13.Javaslat Dunaújváros szúnyoggyérítésre vonatkozó 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. 04. 20 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 04. 20 
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújváros szúnyoggyérítési munkákra 
beérkezett árajánlatok ismertetése, összehasonlítása és a nyertes ajánlat 
kiválasztása. 
 
14.Javaslat a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00003 A Ruhagyári út és Rév út 
közlekedésfejlesztése projektre vonatkozó költségvetési előirányzatok 
módosítására 
 
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. 04. 20. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 04. 20. 
Az előterjesztés rövid tartalma: A TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00003 projekt kapcsán 
módosítani szükséges a 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatok összegét a 
projekt aktuális költségvetésével összhangban a konzorciumon belüli 
költségátcsoportosítás okán (önkormányzati támogatási összeg emelkedés). Ezt 
követően kerülhet módosításra a költségvetési rendelet. 
 
15.Javaslat Kisapostag településfejlesztési koncepciójának és 
településrendezési eszközeinek felülvizsgálatáról szóló egyeztetési anyagának 
véleményezésére 
 
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. 04. 20. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 04. 20. 
A napirendi pont rövid tartalma: Kisapostag felülvizsgálja a településfejlesztési 
koncepcióját és a településrendezési eszközeit a teljes közigazgatási területén. A 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált területfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően 
elkészíttette az egyeztetési anyagot, amellyel kapcsolatban kéri az önkormányzat 
véleményét 
 
16.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. 04. 20. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2022. 04. 20. 
A napirendi pont rövid tartalma: A határidőre beérkezett ajánlat alapján javaslat az 
ajánlat elbírálására, valamint az ezzel kapcsolatos döntés meghozatalára. 
 
17.Javaslat  multifunkciós városi mobilalkalmazás fejlesztése kapcsán 2019. 
07. 08-án, az EN-CO Software Kft.-vel (jogutódja az EN-CO Software Zrt.) kötött 
megbízási szerződés megállapodással történő megszüntetéséről 
 
Előadó: Szabó Imre főépítészi és pályázati osztályvezető 
Előkészítő: Szabó Imre főépítészi és pályázati osztályvezető 
 Rózsavölgyi Katalin pályázati koordinációs ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi igazgatási és jogi bizottság 2022. 04. 20. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 04. 20. 
Az előterjesztés rövid tartalma: Az előterjesztés multifunkciós városi 
mobilalkalmazás fejlesztése kapcsán, 2019.07.08-án, az EN-CO Software Kft.-vel 
(jogutódja az EN-CO Software Zrt.) kötött megbízási szerződés megállapodással 
történő megszüntetésére  irányul, pénzügyi vonatkozása nincsen. 
 
18.Javaslat az új szálloda létesítésével kapcsolatban, projekt közbeszerzési 
feladatainak ellátására vonatkozó szerződés aláírására, és további döntések 
meghozatalára 

 
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Szabó Imre főépítészi és pályázati osztályvezető 

  Rózsavölgyi Katalin pályázati koordinációs ügyintéző 



Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 04. 20. 
ügyrendi,igazgatási és jogi bizottság 2022. 04. 20. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a Modern Városok Program 
keretében „Szálloda és Rendezvényközpont létesítése az AQUANTIS Wellness- és 
Gyógyászati Központ mellett” elnevezésű projekt vonatkozásában a közbeszerzési 
feladatok ellátásának biztosítására vonatkozó szerződés véleményezésére, 
aláírására irányul. Szükséges kijelölni a tervellenőri, beruházás- lebonyolítói és 
építési műszaki ellenőri tevékenységek lebonyolítóját. 
 
19.Javaslat a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. részére a Modern Városok Program-
TOP közfeladat ellátási szerződés alapján átadandó 2022. évi keretösszeg 
megállapítására és a 2021. évi elszámolás jóváhagyására 
 
Előadó:   a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Szabó Imre osztályvezető 
   Borka Ildikó pályázati koordinációs ügyintéző 

1. Meghívott:  Horváth Anita ügyvezető - Vasmű u. 41. Irodaház Kft 
Véleményező bizottság:  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság   2022. 04. 20. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 04. 20. 
Az előterjesztés rövid tartalma: az önkormányzat 2016-ban közfeladat-ellátási 
szerződést kötött a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel a Modern Városok Program, 
valamint a Területfejlesztési Operatív Program (TOP) forrásokból megvalósuló 
projektek lebonyolítása érdekében. Az előterjesztés tárgya a 2022. évi keretösszeg 
(30 Millió Ft) jóváhagyása, amely szerződésmódosításban is rögzítendő, illetve a 
2021-ben folyósított ellentételezésre vonatkozó elszámolás, beszámoló elfogadása. 
 
20.Javaslat az KEHOP-5.4.1-16-2016-00467 „Egyetlen Föld – az élő bolygónk”c. 
projektben megvalósítandó médiamegjelenések lebonyolítása 1. számú 
módosítására 
 
Előadó: Szabó Imre főépítészi és pályázati osztályvezető 
Előkészítő: Bozóné Kovács Bettina pályázati koordinációs ügyintéző 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 04. 20. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 04. 20. 
Az előterjesztés rövid tartalma: A KEHOP-5.4.1-16-2016-00467 „Egyetlen Föld – 
az élő bolygónk” című projekthez kapcsolódó média megjelenések lebonyolításához 
kapcsolódó 2021.09.12-én létrejött eredeti szerződés módosítására irányul. A 
szerződésmódosítás csak az áfa körét érinti. (+ 27% áfa helyett AAM) 
 
21.Javaslat Gombos István képviselői indítványának megtárgyalására 
 
Előadó:  az ügyrendi, jogi és igazgatási bizottság elnöke 
 a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
Előkészítő:  Dr. Kaja Edit személyügyi osztályvezető 
Meghívott:  - 



Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, jogi és igazgatási bizottság  2022. 04. 20. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 04. 20. 
A napirendi pont rövid tartalma: Gombos István képviselő indítványt terjeszt elő 
arra vonatkozóan, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata elhunyta 
esetén tekintse valamennyi – volt, jelenlegi és jövőbeli – önkormányzati képviselőt, 
ideértve a polgármestert is, saját halottjának és biztosítsa az elhunyt képviselő és 
polgármester tisztességes módon történő eltemettetéséhez szükséges költségeket. 
 
22.Javaslat Barta Endre képviselő úr képviselői indítványának megtárgyalására  
 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
Előkészítő: Molnár-Oszrocska Diána főosztályvezető  
 Lévay Katalin osztályvezető 
Meghívott: Barta Endre közgyűlési képviselő 
Véleményező bizottságok:  
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2022. 04. 20. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 04. 20. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság    2022. 04. 20. 
A napirendi pont rövid tartalma: Barta Endre képviselő úr Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 37/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 20. § (1) 
bekezdése alapján egyéni képviselői indítványt terjesztett elő 2022. évben minden 
dunaújvárosi újszülött részére egy baba üdvözlő csomag biztosítására. 
 
23.Javaslat megbízási szerződés megkötésére koordinátori feladatok ellátására  
 
Előadó: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 
                        Lévay Katalin osztályvezető 
Meghívott: Feth Katalin  
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2022. 04. 20. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 04. 20. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 04. 20. 
A napirendi pont rövid tartalma: A szomszédos országban fennálló humanitárius 
katasztrófára tekintettel a Dunaújváros, Erdősor 37/A. szám alatti, korábbi kollégium 
épületében elhelyezett személyek ellátásával kapcsolatos koordinációs feladatok 
ellátására megbízási szerződés megkötése szükséges.  
 
24.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. 20. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 04. 20. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 04. 20. 
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. 
 
25.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. 20. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 04. 20. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 04. 20. 
 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. 
 
26.Javaslat a Dunaújvárosi Vegyeskarral kötött közművelődési együttműködési 
megállapodás felülvizsgálatára, új megállapodás megkötésére 
 
Előadó: 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 a humán szolgáltatási főosztály vezetője 
      Péter Kata vezető ügyintéző 
Meghívott:  Ácsné Tóth Erika, egyesületi elnök 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, és társadalmi kapcsolati bizottság  2022. 04. 20. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 04. 20. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 04. 20. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az önkormányzat és a Dunaújvárosi Vegyeskar 
2000-ben Közművelődési együttműködési megállapodást kötött. Az azóta történt 
változások indokolják a megállapodás felülvizsgálatát és az új szerződés 
megkötését. 
 
27.Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény vezetésére 
irányuló pályázat kiírására 
 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 



                          a ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 
 Kiss Dalma intézményigazgatási ügyintéző 
Meghívott:       - 
Véleményező bizottság: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság  2022. 04. 20. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 04. 20. 
Az előterjesztés rövid tartalma: A Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros 
igazgatójának vezetői megbízása 2022. szeptember 30-án megszűnik. A 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § és 20/B. §-a 
alapján szükséges az intézményvezetői feladatok ellátására pályázatot kiírni. 
 
28.Javaslat a polgárőrségekkel együttműködési megállapodás megkötésére 
 
Előadó:  a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság elnöke 

                             az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
Előkészítő:       Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 
                          Kiss Dalma intézményigazgatási ügyintéző  
Meghívott:         - 
Véleményező bizottságok: 
közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság 2022. 04. 20. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                                2022. 04. 20. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2014. február 28-án együttműködési megállapodást kötött a Dunaújváros 
közigazgatási területén működő polgárőrségekkel a lakosság biztonsága érdekében 
való bűnmegelőzési feladatok ellátása céljából. Az együttműködési megállapodás 
megkötése óta eltelt időszakban mind a jogszabályi környezetben, mind a 
megállapodásban foglaltakban több változás is bekövetkezett, így célszerű egy új 
együttműködési megállapodás megkötése. 
 
29.Javaslat a Jószolgálati Otthon Közalapítvánnyal megkötendő támogatási 
szerződés jóváhagyására 
 
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: Erdélyi-Gózon Henriett a Jószolgálati Otthon Közalapítvány 

kuratóriumi elnöke 
Véleményező bizottságok: 

pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 04. 20. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2022. 04. 20. 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság   2022. 04. 20. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Jószolgálati Otthon Közalapítvány kuratóriumi 
elnöke azzal a kéréssel fordult Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatához, 
hogy az idei évben, 18 fő - szociálisan hátrányos helyzetű ellátott - részére 
költségtámogatást biztosítson a Balatonszabadi üdülő igénybevételéhez. A 
támogatás kért összege Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi 
költségvetésében rendelkezésre áll.  



 
30.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. 20.  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság                        2022. 04. 20.  
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.  
 
31.Javaslat a Dunaújváros 2637/2 helyrajzi számú ingatlanon kialakítandó külön 
fűtési rendszer kialakítására vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás megadására, 
valamint a 2637/1 helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonban levő ingatlan 
vonatkozásában területbérleti szerződés meghosszabbítására 
 
 
Előadó: vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő: dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
 dr. Horinka Hajnalka ügyintéző 
Meghívott: Bánkuti Gábor és Bordás Gabriella kérelmezők 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 04. 20. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 04. 20. 
A napirendi pont rövid tartalma: Bánkuti Gábor és Bordás Gabriella a Dunaújváros 
2637/2 helyrajzi számú ingatlanon külön fűtési rendszer kialakításához, gázbekötés 
elvégzéséhez az önkormányzat, mint tulajdonostárs hozzájárulását kéri, továbbá 
kérelmezi a 2019. május 20. napján létrejött területbérleti szerződés 
meghosszabbítását a 2637/1 helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonban levő 
ingatlanon. 
 
32.Javaslat állásfoglalás kialakítására a 175/7/B/25. helyrajzi szám alatt felvett  – 
természetben 2400 Dunaújváros, Vasmű út 9. pinceszint. „felülvizsgálat alatt” 
található – 46 m² területű, „raktár” megnevezésű ingatlan értékesítésére 
vonatkozóan 
 
Előadó: vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő: dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
 dr. Horinka Hajnalka ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 04. 20. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 04. 20. 



A napirendi pont rövid tartalma: Barna István Csaba ügyvezető a Dimenzió Perfect 
2007 Kft. képviseletében kérelmet terjesztett elő az önkormányzati tulajdonban levő, 
Dunaújváros belterület 175/7/B/25. helyrajzi szám alatt felvett  – természetben 2400 
Dunaújváros, Vasmű út 9. pinceszint. „felülvizsgálat alatt” található – 46 m² területű, 
„raktár” megnevezésű ingatlan megvásárlására vonatkozóan. Tárgyi ingatlant jelenleg 
kérelmező bérli.  
 
33.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Zrt. 
között kötendő, a Tornacsarnokban felszerelt klímák villamoshálózatának 
kiépítési munkáinak elvégzésére vonatkozó vállalkozási szerződés 
véleményezésére 
 
Előadó: vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő: dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
 dr. Horinka Hajnalka ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 04. 20. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlése 1021/2021. (XII.16.) határozata alapján a DVG Zrt. megküldte az általa 

előkészített vállalkozási szerződés tervezetét a Dunaújvárosi tornacsarnokban 
felszerelt klímák villamoshálózatának kiépítési munkáinak elvégzése tárgyában. A 
szerződést az aláírást megelőzően véleményezni szükséges. 
 
34.Javaslat a Dunaújváros belterület 537/18/A/1. helyrajzi szám alatt felvett – 
természetben 2400 Dunaújváros Erdősor 37. földszint. „felülvizsgálat alatt” 
található – „műhely” megnevezésű ingatlan eladására 
 
Előadó: vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő: dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
 dr. Horinka Hajnalka ügyintéző 
Meghívott: Makó Csaba kérelmező 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 04. 20. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 04. 20. 
A napirendi pont rövid tartalma: Makó Csaba kérelmet terjesztett elő az 

önkormányzati tulajdonban levő, Dunaújváros belterület 537/18/A/1. helyrajzi szám 

alatt felvett  – természetben 2400 Dunaújváros Erdősor 37. földszint. „felülvizsgálat 
alatt” található – 50 m² területű, „műhely” megnevezésű ingatlan megvásárlására 
vonatkozóan. Az értékbecslési szakvélemény szerint az ingatlan forgalmi értéke 
6.500.000,- Ft+ÁFA. 
 
35.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 
Véleményező bizottságok: 



ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 04. 20. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 04. 20. 
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. Az előterjesztést a bizottságok már tárgyalták a 
2022. február 09-ei üléseiken, azonban azt levették napirendjükről. A károsult 
vagyoni kártérítési igénnyel lépett fel DMJV Önkormányzatával szemben.  
 
36.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 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 04. 20. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 04. 20. 
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. Az előterjesztést a 
bizottságok már tárgyalták a 2022. február 09-ei üléseiken, azt levették 
napirendjükről. A károsult vagyoni kártérítési igénnyel lépett fel DMJV 
Önkormányzatával szemben.  
 
37.Javaslat a dunaújvárosi 0172/11 hrsz.-ú, erdő művelési ágú ingatlanra 
vonatkozó tulajdonjog átruházás és művelési ág alóli kivonás tárgyban a 
Hamburger Hungária Kft. által előkészített megállapodás és ügyvédi 
meghatalmazás véleményezésére 
 
Előadó:  vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző 
Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 04. 20. 
A napirendi pont rövid tartalma: Javaslat a dunaújvárosi 0172/11 hrsz.-ú, erdő 
művelési ágú ingatlanra vonatkozó tulajdonjog átruházás és művelési ág alóli kivonás 
tárgyban a Hamburger Hungária Kft. által előkészített megállapodás és ügyvédi 
meghatalmazás véleményezésére, Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése 142/2022.(III.17.) határozatában foglaltakra tekintettel. 
 
38.Javaslat az önkormányzat tulajdonát képező, 2400 Dunaújváros Erkel kert 
7.3/1. szám alatti, lakás megnevezésű ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés 
véleményezésére 
 
Előadó:  vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 



 Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző 
Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 04. 20. 
A napirendi pont rövid tartalma: Javaslat az önkormányzat tulajdonát képező, 2400 
Dunaújváros Erkel kert 7.3/1. szám alatti, lakás megnevezésű ingatlanra vonatkozó 
adásvételi szerződés véleményezésére, Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlése 143/2022.(III.17.) határozatában foglaltakra tekintettel. 
 
39.Javaslat a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. részére nyújtott 4.900.000,-
Ft összegű működési támogatás-felhasználás elfogadására  
 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ifjúsági, sport és turisztikai bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző 
Meghívott:  Szabó György Zoltán ügyvezető, Dunaújvárosi Turisztikai Nkft. 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 04. 20. 
ifjúsági, sport és turisztikai bizottság  2022. 04. 20. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 04. 20. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése 692/2021.(VI.24.) számú határozata alapján az önkormányzat 4.900.000,-
Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott a Dunaújvárosi Turisztikai Nkft. részére a 
2021. június-december hónapokban felmerült működési költségek finanszírozására. A 
társaság megküldte a támogatási összeg felhasználásáról szóló elszámolást. 
 
40.Javaslat a DVG Dunaújváros Vagyonkezelő Zrt.-vel, a Szabadstrand 
üzemeltetése tárgyban kötött 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 Imre osztályvezető, főépítészi és pályázati osztály 
 Horváth Anita ügyvezető, Vasmű út 41. Kft. 
 Szabó György Zoltán vezérigazgató, DVG Zrt. 
Véleményező bizottságok:  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 04. 20. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 04. 20. 
az ifjúsági és sport és turisztikai bizottság 2022. 04. 20. 
A napirendi pont rövid tartalma: Javaslat a DVG Dunaújváros Vagyonkezelő Zrt.-
vel, a Szabadstrand üzemeltetése tárgyban kötött üzemeltetési szerződés 
módosítására, tekintettel a Modern Városok Program Szalki-sziget rekreációs célú 
fejlesztésre irányuló beruházás megvalósulására. 
 
 
 



41.Javaslat a Mészáros Emese Ügyvédi Irodával kötött megbízási szerződés 
módosításáról 
 
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:  - 
Véleményező bizottságok:  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 04. 20 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 04. 20 
A napirendi pont rövid tartalma: Javaslat a Mészáros Emese Ügyvédi Irodával 
kötött megbízási szerződés módosításáról. 
 
42.Javaslat a DSE Röplabda Akadémia Nonprofit Kft. támogatási szerződésének 
módosítására 
 
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Engyel László ügyintéző 
Meghívott: Tomanóczy Tibor  ügyvezető, DSE Röplabda Akadémia Nonpforit 

Kft. 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 04. 20. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 04. 20. 
A napirendi pont rövid tartalma: A DSE Röplabda Akadémia Nonpforit Kft. 
kérelemmel kereste meg DMJV Önkormányzatát, mely szerint a támogatási 
szerződésük módosítását kérik akként, hog a támogatási összeg felhasználási ideje 
2022. március 31-re módosuljon. 
 
43.Javaslat a Volánbusz Zrt. 2021. évi helyi közszolgáltatási tevékenységére 
vonatkozó elszámolás és a 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló, a 2022. 
évi közszolgáltatási szerződés,  valamint csuklósbuszok szólóbuszokra történő 
lecserélésének  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: Kameniczky Ákos forgalmi és kereskedelmi főigazgató, 

  VOLÁNBUSZ Zrt. 
 Baranyai Gergely forgalmi működéstámogatás vezető,  
 VOLÁNBUSZ Zrt. 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 04. 20. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 04. 20. 
A napirendi pont rövid tartalma: A VOLÁNBUSZ Zrt. megküldte Dunaújváros MJV 
Önkormányzata részére a 2021. évi elszámolását, és a 2021. évi tevékenységi 
beszámolóját, a közszogáltatási szerződés tervezetét valamint dönteni szükséges 



arról, hogy a csuklósbuszokat szólóbuszokra cserélnék le abban az esetben, ha a 
egyes fordák esetén a csuklósbuszok használata nem indokolt. 
 
Dunaújváros, 2022. április 14. 
 
                Tóth Kálmán s.k. 
                                                                                             a bizottság elnöke 


