
   
DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
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M E G H Í V Ó 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottsága,  
2022. május 18-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 az 
önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati 
rendelete módosítására 

 
Előadó:  Pintér Tamás polgármester 
Előkészítő: Dr. Petánszki Lajos aljegyző 

Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 05. 18. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 05. 18. 
A napirendi pont rövid tartalma: A gazdálkodási rendelet módosítása azért vált 
szükségessé, mert a módosító rendelet hatálybalépését követően az ügyintézés 
meggyorsítása érdekében egyes tulajdonosi hozzájárulási ügyekben a döntések 
bizottsági vélemény nélkül kerülnek meghozatalra. 
 
2.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
37/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelete a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzata módosítására 
 
Előadó:    Pintér Tamás polgármester  

Előkészítő:     Dr. Petánszki Lajos aljegyző 

Meghívott:       - 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 05. 18. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Közgyűlés Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítása a Fejér Megyei Kormányhivatal információ kérése, 
továbbá az önkormányzat gazdálkodási rendeletének módosítása miatt szükséges. 
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3.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: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 05. 18. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 05. 18. 
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. 
 
 
4.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 
önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti 
intézményekről szóló 13/2021. (V. 13.) önkormányzati rendelete 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 

Meghívott: Bölcskei Anna Mária, az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-
házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézményvezetője 

  Mészárosné Libor Ágnes az Útkeresés Segítő Szolgálat 
intézményvezetője 

  Varga Anna Éva, a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros igazgatója 

Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság   2022. 05. 18. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 05. 18. 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2022. 05. 18. 
A napirendi pont rövid tartalma: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 114. § (1) bekezdése, valamint a gyermekek védelméről 
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 146. §-a értelmében a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális, a gyermekjóléti alapellátás keretében 
biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért és gyermekek átmeneti gondozásáért, 
valamint a gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni. Az intézményi térítési díjat a 
fenntartó állapítja meg. 
 
 
5.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi 
zárszámadásáról szóló rendelet elfogadására 

 
Előadó: Pintér Tamás polgármester 
Előkészítő: Salamonné Pintér Mónika gazdasági főosztályvezető 

 Börcs-Bajnok Csilla számviteli ügyintéző 

Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 05. 18.   



ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 05. 18.  
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 
2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet-tervezete a hatályos 
jogszabályok szerint előkészítésre került.  
 
 
6.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2022. (II.16.) 
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. 05. 18. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 05. 18. 
Az előterjesztés rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése által elfogadott 2022. évi költségvetést érintő döntések, valamint a kötött 
felhasználású állami támogatások felhasználása és saját hatáskörű előirányzat 
változások átvezetése a költségvetési rendeleten 
 
 
7.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi 
költségvetésének I-III. havi pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztató 
elfogadására. 
 
Előadó: Pintér Tamás polgármester  
Előkészítő: Salamonné Pintér Mónika gazdasági főosztály költségvetési és 

pénzügyi osztályvezető 
 Börcs-Bajnok Csilla számviteli ügyintéző 

Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2022. 05. 18. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság   2022. 05. 18. 
Az előterjesztés rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 
2022. évi költségvetésének I-III. havi pénzügyi teljesítéséről, szöveges indoklással és 
számszaki melléklettel.  
 
 
8.Javaslat állásfoglalás kialakítására a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/640-
7/2022. számú törvényességi felhívásáról  
 
Előadó:           Pintér Tamás - polgármester 
Előkészítő:     Dr. Molnár Attila - jegyző  
Meghívott:    - 
Véleményező bizottság: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2022. 05. 18. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi 

felhívással élt Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése „az 

önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményekről” 



szóló 13/2021. (V.13.) önkormányzati rendeletére vonatkozóan. A törvényességi 
felhívásról a testületnek 2022. május 20-ig állást kell foglalnia. 
 

9.Javaslat dunaújvárosi intézménynek/szervezetnek önkormányzati tulajdonú 
szakemberlakás bérlőkijelölési jogának 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. 05. 18. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 05. 18. 
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. Egy helyi intézmény/szervezet nyújtott be igényt szakemberlakásra. 
Bérlőkijelölési jogot – az illetékes bizottságok javaslata után – közgyűlési döntés 
alapján adhat az önkormányzat. A bérlőkijelölési jogra kötött megállapodás 
határozott időre szól. 
 
10.Javaslat a Dózsa György út – Latinovits Zoltán utca kereszteződésében új 
gyalogos-átkelőhelyek tervezésére 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 

 Nyáradi Anna ügyintéző 

Meghívott:  Regia Plan Kft. ügyvezető 

Véleményező bizottságok:  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 05. 18. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 05. 18. 
Az előterjesztés rövid tartalma: Jelen előterjesztés a Dózsa György út – Latinovits 
Zoltán utca kereszteződésében új gyalogos-átkelőhelyek egyesített engedélyezési és 
kiviteli tervének elkészítése vonatkozásában a nyertes ajánlattevővel való 
szerződéskötésre tesz javaslatot, a beérkezett árajánlatok alapján. 
 

11.Javaslat a Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola 
északkeleti homlokzatának felújítására 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 

 Nyáradi Anna ügyintéző 

Meghívott:  Bajkor24 Bt. ügyvezető 

Véleményező bizottságok:  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 05. 18. 



ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 05. 18. 
Az előterjesztés rövid tartalma: Jelen előterjesztés a Dunaújvárosi Sándor Frigyes 
Alapfokú Művészeti Iskola északkeleti homlokzatának felújítása vonatkozásában a 
nyertes ajánlattevővel való szerződéskötésre tesz javaslatot, a beérkezett árajánlatok 
alapján. 
 

12.Javaslat a Szelidi tavi önkormányzati tulajdonú üdülőépület 
tetőszigetelésének felújítására kötött vállalkozási szerződés 1. számú 
módosításáról 
 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Beéry Réka városüzemeltetési osztályvezető  
 Szedresi Csaba ügyintéző 
Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 05. 18. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 05. 18. 
A napirendi pont rövid tartalma: Jelen előterjesztés a Szelidi tavi üdülő 
tetőszigetelése tárgyában 2021. 12. 21 -én a DVG Zrt.-vel kötött vállalkozási 
szerződés 1. sz. - ú módosítására tesz javaslatot. A módosítás csak a műszaki 
tartalmat érinti, a vállalkozói díj nem változik. 
 
13.Javaslat Dunaújváros területén járdák helyreállításának és felújításának 
munkálataira 
 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

 a ügyrendi, igazgatási és jogi Bóbizottság 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. 05. 18. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 05. 18. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a Dunaújváros területén járdák 
helyreállításának és felújításának munkálataira tesz javaslatot a DVG Zrt. által 
megküldött árajánlatok alapján. 
 
14.Javaslat új közterületi hulladékgyűjtő edények megrendelésére  
 
Előadó:  ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
 pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke  
Előkészítő:  Tóth Andrea ügyintéző 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 05. 18. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 05. 18. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros területén sok régi, illetve megrongált 
köztéri hulladékgyűjtő edény található, melyeket javítani már nem lehet. A városkép 



megújítása és a városlakók kényelme érdekében javasoljuk új közterületi 
hulladékgyűjtők megrendelését a DVG Zrt. árajánlata alapján.  
 
15.Javaslat DMJV. közigazgatási területén több helyszínen napelemes, LED, 
alkonykapcsolós, mozgásérzékelős lámpatestek és tartószerkezetének 
kivitelezésre 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 
 Gurubi István ügyintéző 
Véleményező bizottság: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 05. 18. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2022. 05. 18. 
A napirendi pont rövid tartalma:A beérkezett árajánlatok alapján a nyertes 
ajánlattevővel kivitelezési szerződés megkötése Dunaújváros közigazgatási területén 
több helyszínen napelemes közvilágítás kivitelezésére 2022. évben. 

 

16.Javaslat egynyári virágok beszerzési munkálataira 
 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és Városüzemeltetési bizottság elnöke 

 a ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő:  Beéry Réka városüzemeltetési osztály vezetője 
Szabó László ügyintéző  

Meghívott:  Illéssy István DVG Zrt. – elnök 
 Bencsik István DVG Zrt. – cégvezető 
Véleményező bizottság:  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság   2022. 05. 18. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 05. 18. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés az egynyári virágok beszerzési 
munkálataira tesz javaslatot. 
 

17.Javaslat az KEHOP-5.4.1-16-2016-00467 „Egyetlen Föld – az élő bolygónk”c. 
projektben megvalósítandó projektmenedzseri tevékenységek ellátásának 
módosítására 
 
Előadó: Szabó Imre főépítészi és pályázati osztályvezető 
Előkészítő: Bozóné Kovács Bettina pályázati koordinációs ügyintéző 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 05. 18. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 05. 18. 
Az előterjesztés rövid tartalma: A KEHOP-5.4.1-16-2016-00467 „Egyetlen Föld – 
az élő bolygónk” című projektben projektmenedzsmenti tevékenységek ellátására 
Bozóné Kovács Bettinával 2021.12.03-án létrejött eredeti szerződés díjazásának 
módosítására irányul. Pénzügyi vonatkozása nincs. 
 
 
 
 



18.Javaslat a KEHOP-1.2.1-18-2019-00254 „Élhető éghajlatért – Helyi 
klímastratégia és szemléletformálás Dunaújvárosban” c. projektben 
megvalósítandó helyi klímastratégia kidolgozása tárgyú 3. 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. 05. 18. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 05. 18. 
közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság 2022. 05. 18. 
Az előterjesztés rövid tartalma: Az előterjesztés a KEHOP-1.2.1-18-2019-00254 
„Élhető éghajlatért – helyi klímastratégia és szemléletformálás 
Dunaújvárosban” c. projekthez kapcsolódó helyi klímastratégia kidolgozása 
tárgyban létrejött szerződés módosítására irányul. A szerződésmódosítás csak a 
teljesítés határidejét érinti, pénzügyi vonatkozása nincs. 
 
19.Javaslat a KEHOP-1.2.1-18-2019-00254 „Élhető éghajlatért - helyi 
klímastratégia és szemléletformálás Dunaújvárosban” c. projektben a 
rendezvényszervezés és kommunikációs feladatok ellátása tárgyú szerződés 4. 
számú módosítására 
 
Előadó: Szabó Imre főépítészi és pályázati osztályvezető 
Előkészítő: Szabó Imre főépítészi és pályázati osztályvezető 
 Bozóné Kovács Bettina pályázati koordinációs ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 05. 18. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 05. 18. 
Az előterjesztés rövid tartalma: Az előterjesztés a KEHOP-1.2.1-18-2019-00254 
„Élhető éghajlatért - helyi klímastratégia és szemléletformálás Dunaújvárosban” c. 
projektben a rendezvényszervezés és kommunikációs feladatok ellátásához 
kapcsolódó az Atlantis Child Trainer Kft. -vel  megkötött szerződésben a 
részszámlázáshoz kapcsolódóan annak mértékének meghatározására irányul. 
Minden egyéb pontban változatlanul hagyja.  
 
20.Javaslat a KEHOP-1.2.1-18-2019-00254 „Élhető éghajlatért – helyi 
klímastratégia és szemléletformálás Dunaújvárosban”c. projektben 
megvalósítandó média megjelenések lebonyolítása tárgyú 1. számú szerződés 
módosítására 
 
Előadó:  Szabó Imre főépítészi és pályázati osztályvezető 
Előkészítő:  Bozóné Kovács Bettina pályázati koordinációs ügyintéző 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 05. 18. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 05. 18. 
Az előterjesztés rövid tartalma: A KEHOP-1.2.1-18-2019-00254 „Élhető éghajlatért 
– helyi klímastratégia és szemléletformálás Dunaújvárosban” 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 Dunaújváros és Kisapostag közigazgatási határ módosításáról 
szóló településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos partnerségi 
egyeztetés lezárására 
 
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 bizottság:  
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság   2022. 05. 18. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 05. 18. 
Az előterjesztés rövid tartalma:Dunaújváros és Kisapostag közigazgatási határ 
módosításáról szóló településrendezési eszközeinek módosításának partnerségi 
egyeztetése lezárult, amellyel kapcsolatban döntést kell hozni. 
 
22.Javaslat ingatlanhasználati megállapodás kötésére a 3615/4 helyrajzi számú 
ingatlan vonatkozásában 
 
Előadó:  pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
Előkészítő:  Szabó Imre főépítészi és pályázati osztályvezető 
 Nagyidai Napsugár városfejlesztési vezető ügyintéző 
Meghívott: Horváth Anita ügyvezető, Vasmű u. 41. Irodaház Kft. 
Véleményező bizottság:  

pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 05. 18. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 05. 18.   

A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00001 
„Nyugati gazdasági terület közlekedésfejlesztése Dunaújvárosban”  projekthez 
kapcsolódóan a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt-vel kötendő,  3615/4 helyrajzi számú 
terület igénybevételét biztosító ingatlanhasználati megállapodás véleményezésére és 
elfogadására irányul. 
 
23.Javaslat a TOP-6.1.5. Közlekedésfejlesztés projektek kivitelezésére 
vonatkozó szerződések 1.sz. módosítására 
 
Előadó:  pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke    
Előkészítő:  Szabó Imre főépítészi és pályázati osztályvezető  
 Sipos Réka pályázati koordinációs ügyintéző 
Meghívott: Horváth Anita ügyvezető igazgató - Vasmű u. 41. Irodaház Kft.  
 Böröcz Gábor ügyvezető - Orinoco ‘2002 Kft.  
Véleményező bizottság:  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 05. 18. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 05. 18. 



A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a TOP 6.1.5 projektek kivitelezési 
munkáira vonatkozó vállalkozási szerződések 1.sz módosításának véleményezésére 
irányul. 
 
24.Javaslat a 2022. év első dunaújvárosi újszülöttje támogatásához, támogatási 
szerződés megkötésére 
 
Előadó: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 
Előkészítő:  Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 
                        Lévay Katalin osztályvezető 
Meghívott: -                       

 Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 05. 18. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlésének az év első újszülöttjének támogatásáról szóló 22/2014. (XI. 28.) 
önkormányzati rendelete szabályozza az év első dunaújvárosi újszülöttjének 
támogatását. A rendelet 1. §-a alapján Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata az év első dunaújvárosi újszülöttjét egyszeri pénzbeli támogatásban 
részesíti. A rendelet 3. § d) pontja szerint az Önkormányzat a törvényes 
képviselőkkel támogatási szerződést köt a vissza nem térítendő támogatásra 
vonatkozó tartalommal. 
 

25.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. 05. 18.   
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 05. 18. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 05. 18. 
A napirendi pont rövid tartalma: DMJV 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 fogászati 
eszköz-sterilizátor beszerzésére irányuló kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz. 
Jelen előterjesztés az ajánlattevők körének kiválasztására irányul. 
 
26.Javaslat a 9-10. 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. 05. 18.   
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 05. 18. 



ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 05. 18. 
A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Önkormányzata 2020. december 1. napján 
feladat-ellátási szerződést kötött dr. Szőcs Debora egyéni vállalkozóval a 9. számú 
fogászati körzet, illetve 2018. október 25. napján dr. Kosztándi-Molnár Arnold egyéni 
vállalkozóval a 10. számú fogászati körzet felnőtt-, gyermek- és iskolafogászati 
területi ellátási kötelezettséggel való ellátására. Dr. Szőcs Debora doktornő és dr. 
Kosztándi-Molnár Arnold doktor úr fogászati kezelőegység beszerzésére irányuló 
kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz. Jelen előterjesztés az ajánlattevők 
körének kiválasztására irányul. 
 
27.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló értékelés, 
beszámoló elfogadására 
 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 
                          az oktatási, kulturális és társadalmi bizottság elnöke 
                         a ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 
 Kiss Dalma intézményigazgatási ügyintéző 
Meghívott: Mészárosné Libor Ágnes, az Útkeresés Segítő Szolgálat 

intézményvezetője 
 Varga Anna Éva, a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros igazgatója 
Vargáné Kocsis Anikó, az Egészségmegőrzési Központ intézményvezetője 
Véleményező bizottság: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság  2022. 05. 18. 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság  2022. 05. 18. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2022. 05. 18. 
Az előterjesztés rövid tartalma: A gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján a helyi 
önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról minden év 
május 31-ig átfogó értékelést készít. 
 
28.Javaslat a gazdasági szervezettel nem rendelkező önkormányzati 
intézmények gazdasági feladatainak ellátására vonatkozó munkamegosztási 
megállapodások módosításának jóváhagyására 
 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
  a ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 
 Kiss Dalma intézményigazgatási ügyintéző 
Meghívott: Farkasné Vörös Magdolna a GESZ igazgatója 
Mészárosné Libor Ágnes, az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője 
Vargáné Kocsis Anikó, az Egészségmegőrzési Központ intézményvezetője 

                         Őze Áron a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza igazgatója 
                          Tóth Éva a József Attila Könyvtár Dunaújváros igazgatója 
                          Farkas Lajos az Intercisa Múzeum igazgatója 

Véleményező bizottság: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 05. 18 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2022. 05. 18. 



Az előterjesztés rövid tartalma: A Közgyűlés a 110/2015. (III. 19.) határozatában 
rögzítette, hogy az Útkeresés Segítő Szolgálat, az Egészségmegőrzési Központ, az 
Intercisa Múzeum, a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza és a József Attila 
Könyvtár Dunaújváros intézmény gazdasági szervezeteinek feladatát 2015. április 1. 
napjától a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet látja el. A feladatellátásra 
jogszabályi kötelezettség alapján az érintett intézmények 2015. április 1. napján 
munkamegosztási megállapodást kötöttek, amelyek módosítása szükséges. A 
munkamegosztási megállapodást az irányító szerv hagyja jóvá. 
 
29.Javaslat a Fészek Gyermekvédő Egyesület 2021. évi tevékenységéről szóló 
beszámoló elfogadására 
 
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:      Báló Ottília a Fészek Gyermekvédő Egyesület igazgatója 
Véleményező bizottság: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság  2022. 05. 18. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 05. 18. 
Az előterjesztés rövid tartalma: A Fészek Gyermekvédő Egyesület igazgatója 
megküldte Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött feladatellátási 
szerződés alapján a gyermekek átmeneti otthona 2021. évben végzett munkájáról 
szóló beszámolóját.  
 
30.Javaslat a Dunaújvárosi Táborállási Polgárőrség 2022. évi támogatására 
 
Előadó: a humán szolgáltatási főosztályvezető 
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 
 Kiss Dalma intézményigazgatási ügyintéző 
Meghívott: Varga Sándor a Dunaújvárosi Táborállási Polgárőrség elnöke 
Véleményező bizottságok: 
közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság 2022.05.18.  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022.05.18.  
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022.05.18.  
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújvárosi Táborállási Polgárőrség elnöke 
azzal a kéréssel fordult Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatához, hogy 
400.000, - Ft összeggel járuljon hozzá az egyesület 2022. évi működési 
költségeihez. 
 
31.Javaslat a Dunaújvárosi Városvédő Polgárőrség 2022. évi támogatására 
 
Előadó:           a humán szolgáltatási főosztályvezető 
Előkészítő:     Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 
                        Kiss Dalma intézményigazgatási ügyintéző 
Meghívott:      Hegedüs László a Dunaújvárosi Városvédő Polgárőrség elnöke 
Véleményező bizottságok: 
közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság 2022. 05. 18.  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 05. 18.  
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 05. 18. 



A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújvárosi Városvédő Polgárőrség elnöke 
azzal a kéréssel fordult Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatához, hogy 
400.000, - Ft összeggel járuljon hozzá az egyesület 2022. évi működési 
költségeihez. 
 
32.Javaslat a Pannon Polgárőrség 2022. évi támogatására 
 
Előadó:  a humán szolgáltatási főosztály vezetője 
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 
 Késmárkyné Illés Helga ügyintéző 
Meghívott: Peczen  Antal a Pannon Polgárőrség elnöke 
Véleményező bizottságok: 
közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság                                     2022. 05. 18.  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság                         2022. 05. 18. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                                 2022. 05. 18.  
A napirendi pont rövid tartalma: A Pannon Polgárőrség elnöke azzal a kéréssel 
fordult Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatához, hogy 400.000,- Ft 
összeggel járuljon hozzá az egyesület 2022. évi működési költségeihez.  
 

33.Javaslat a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet intézmény költségvetési 
előirányzatai közötti átcsoportosítás jóváhagyására 
 
Előadók:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 
 Lénárt Eszter pénzügyi ügyintéző 

Meghívott: Farkasné Vörös Magdolna igazgató  

Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság   2022. 05. 18. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2022. 05. 18. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az Önkormányzat fenntartásában lévő 
Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet informatikai fejlesztése miatt az intézmény 
kiemelt kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás szükséges, amelyhez a 
Közgyűlés előzetes jóváhagyása szükséges. 
 
34.Javaslat a Gaudium Kft-vel  megbízási szerződés megkötésére 

 
Előadó: a humán szolgáltatási főosztályvezető 

Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 

 Péter Kata intézményigazgatási vezető ügyintéző 

Meghívott: Lázár György– ügyvezető  
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság  2022. 05. 18. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 05. 18. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 05. 18. 
A napirendi pont rövid tartalma: Önkormányzatunk gyermeknapi rendezvény 
lebonyolítására a Gaudium Kft.-vel kíván megbízási szerződést kötni. 

 
 



35.Javaslat az augusztus 20-i Szent István ünnepe rendezvény 
lebonyolításához az ajánlattevők körének kiválasztására 

 
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 főosztályvezető 
  Péter Kata intézményigazgatási vezető ügyintéző  

Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság   2022. 05. 18.   
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság   2022. 05. 18. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2022. 05. 18.  
A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Önkormányzata 2022. augusztus 20-án 
nagyszabású szabadtéri ünnepséget tervez a Szalki-szigetre. Jelen előterjesztés a 
rendezvény lebonyolításához az ajánlattevők körének kiválasztására irányul. 

 
36.Javaslat a Parázs-Varázs rendezvény lebonyolításához az ajánlattevők 
körének kiválasztására 

 
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 főosztályvezető 

  Péter Kata intézményigazgatási vezető ügyintéző  
Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság  2022. 05. 18.  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság    2022. 05. 18. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2022. 05. 18.  
A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Önkormányzata idén is szeretné 
megrendezni a Parázs-Varázs elnevezésű, népszerű rendezvényt a Szalki-szigeten. 
Jelen előterjesztés a rendezvény lebonyolításához az ajánlattevők körének 
kiválasztására irányul. 

 
37.Javaslat a Majka&Curtis zenekar koncertjének lebonyolításához az 
ajánlattevők körének kiválasztására 

 
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 főosztályvezető 
  Péter Kata intézményigazgatási vezető ügyintéző  

Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság   2022. 05.18.   
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 05. 18. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2022. 05. 18.  
A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Önkormányzata idén szeretné meglepni 
augusztus 20-án Dunaújváros közönségét egy nagyszabású koncerttel. Jelen 



előterjesztés a rendezvény lebonyolításához az ajánlattevők körének kiválasztására 
irányul. 

 

38.Javaslat a Dunaújvárosi Óvodában a 2022/2023-as nevelési évben indítandó 
csoportok számának meghatározására, átszervezésre 

 
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: Gyenes Józsefné a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője   
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 2022. 05. 18. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 05. 18.  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 05. 18.  

A napirendi pont rövid tartalma: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 83. § (2) bekezdése értelmében a fenntartó határozza meg az adott nevelési 
évben indítható óvodai csoportok számát. 2022. április 4-5-én a Dunaújvárosi 
Óvodában megtörtént az óvodai előjegyzés, melynek adatai szerint a beíratott 
gyermeklétszám csökkent az elmúlt évhez képest, ezért az intézményvezető az 
indítandó csoportok számát 52 csoportban jelölte meg. Két tagóvodában egy-egy 
csoport szüneteltetését, valamint egy tagóvoda bezárását kéri. 
 
39.Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda Alapító Okiratának módosítására 

 
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: Gyenes Józsefné a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője   
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 2022. 05. 18. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 05. 18.  

A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújvárosi Óvodában a 2022/2023-as 

csoportindítás és átszervezés következtében szükséges az óvoda Alapító Okiratának 
módosítása.  
 

40.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
146/2022. (III.17.) határozata módosítására 

 
Előadók: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 

   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

   a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

Előkészítő:      Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 
                           Szünderné Katrics Renáta ügyintéző 

Meghívott: Vargáné Kocsis Anikó intézményvezető 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2022. 05. 18. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 05. 18. 



pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság                      2022. 05. 18. 
A napirendi pont rövid tartalma:DMJV Önkormányzata Közgyűlése 146/2022. 
(III.17.) határozatával módosította az Egészségmegőrzési Központ költségvetési 
előirányzatát. Az Egészségmegőrzési Központ intézményfinanszírozás összegét 
további 10.000.000,-Ft-al emelni kell, ezért a határozatot módosítani szükséges. 
 

41.Javaslat a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetséggel kötendő támogatási 
szerződés jóváhagyására 
 
Előadó:           humán szolgáltatási főosztályvezető 
Előkészítő:     Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 

                        Szünderné Katrics Renáta ügyintéző  
Meghívott:       Petrás Gábor főtitkár 
Véleményező bizottságok: 
ifjúsági, sport és turisztikai bizottság 2022. 05. 18.  
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                               2022. 05. 18. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság                       2022.  05. 18. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség azzal a 
kéréssel fordult DMJV Önkormányzatához, hogy a „Sportolj Dunaújváros!” 
programsorozat két soron következő rendezvényéhez támogatást kérjen. A vissza 
nem térítendő támogatást a sportrendezvények sikeres lebonyolításához kérik. 
 

42.Javaslat a dunaújvárosi, csillagdombi, 1546/1 és 1548/1 helyrajzi számú, 
önkormányzati tulajdonú építési telkek út kialakítását szolgáló ingatlanok 
cseréjére vonatkozó ajánlat koncepcionális véleményezésére 
 
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:     Idei János tulajdonos 
 Simon Balázs Tető-Generál Kft. ügyvezető 
Véleményező bizottságok:     
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 05. 18.                                     
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2022. 05. 18. 
A napirendi pont rövid tartalma: Idei János a dunaújvárosi 1544 hrsz-ú ingatlan, és 
Simon Balázs a Tető-Generál Kft. képviselője a dunaújvárosi 1545 hrsz-ú ingatlan 
tulajdonosai azzal a kérelemmel fordultak önkormányzatunkhoz, hogy a Meridián 
Mérnöki Iroda Kft. 4973/2020. munkaszámú átnézeti térképén jelzett változásoknak 
megfelelően elkészített előzetes telekalakítási megállapodást és ingatlancsere 
előszerződést Dunaújváros MJV Önkormányzata Közgyűlése fogadja el. Az 
előterjesztés a tervezett jogügylet véleményezésére irányul. 
 

43.Javaslat a dunaújvárosi 3680/3 helyrajzi számon nyilvántartott belterületi 
ingatlan elidegenítésére (Rhinomax Kft. kérelme) 
 
Előadó:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Előkészítő:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző 
Meghívott:  Sági Péter ügyvezető, Rhinomax Kft. 



Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 05. 18. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 05. 18. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Rhinomax Kft. vételi szándékkal kereste meg az 
önkormányzatot a dunaújvárosi 3680/3 hrsz. alatt található ingatlan vonatkozásában. 
 
44.Javaslat bérleti jogviszony időtartamának meghosszabbítására a 2400 
Dunaújváros, Városháza tér 2. szám alatti kávézó vonatkozásában 
 
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:  Szatmári Roland ügyvezető, SZATNER-UNITY Kft.  
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 05. 18. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2022. 05. 18. 
Az előterjesztés rövid tartalma: Javaslat bérleti jogviszony időtartamának 
meghosszabbítására a 2400 Dunaújváros, Városháza tér 2. szám alatti kávézó 
vonatkozásában. 
 
45.Javaslat Dr. Gyuricza Gergővel kötött, a távhőszolgáltatási rendszerrel 
kapcsolatos tanácsadói megbízási szerződés közös megegyezéssel történő 
megszüntetésére 
 
Előadó:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Előkészítő:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 

 Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző 
Meghívott: 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 05. 18. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 05. 18. 
A napirendi pont rövid tartalma: Javaslat Dr. Gyuricza Gergővel kötött, a 
távhőszolgáltatási rendszerrel kapcsolatos tanácsadói megbízási szerződés közös 
megegyezéssel történő megszüntetésére. 
 
46.Javaslat a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat 2021. évi beszámolójának 
elfogadására és vezető tisztségviselő 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:  Duka László igazgató, Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 05. 18. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 05. 18. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat megküldte 
elfogadásra DMJV Közgyűlésének 2021. évi éves beszámolóját, valamint a vezető 



tisztségviselő megbízása is lejár 2021. május 31-én, ezért szükséges a személyéről 
dönteni. 
 
47.Javaslat a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolójának 
elfogadására, vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tagok, könyvvizsgáló 
megválasztására, valamint pótbefizetés teljesítésére a saját tőke – jegyzett tőke 
helyreállítására 
 
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Engyel László ügyintéző 
Meghívott:  Szabó György Zoltán ügyvezető, Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit 

Kft. 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 05. 18. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 05. 18. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. 
megküldte elfogadásra DMJV Közgyűlésének 2021. évi egyszerűsített éves 
beszámolóját. A vezető tisztségviselő, a felügyelőbizottsági tagok és a könyvvizsgáló 
megbízatása 2022. május 31-én lejár, ennek okán szükséges dönteni személyi 
kérdésekben is. 
 
48.Javaslat a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. 
2021. évi éves beszámolójának elfogadására, könyvvizsgálójának, és 
felügyelőbizottsági tagjainak megválasztására, valamint a saját tőke – jegyzett 
tőke arányának helyreállítására 
 
Előadó: pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Engyel László ügyintéző 
Meghívott: Vertig Csaba ügyvezető, DKKA NKft. 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 05. 18. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 05. 18. 
A napirendi pont rövid tartalma: A DKKA Nkft. megküldte a tulajdonos, 
Dunaújváros MJV Önkormányzata részére a 2021. évi éves beszámolóját. Továbbá 
a gazdasági társaság ügyvezetőjének, könyvvizsgálójának és felügyelőbizottsági 
tagjainak is lejár a megbízatása, ennek okán személyükről szükséges dönteni 
 

49.Javaslat a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. 2021. évi egyszerűsített éves 

beszámolójának elfogadására, valamint a könyvvizsgáló és a felügyelőbizottsági 
tagok személyének 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: Horváth Anita ügyvezető, Vasmű u. 41. Irodaház Kft.  



Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 05. 18. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 05. 18. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Vasmű u. 41. Irodaház Kft. megküldte 
elfogadásra DMJV Közgyűlésének 2021. évi  egyszerűsített éves beszámolóját a 
tulajdonosnak, Dunaújváros MJV Önkormányzata részére, valamint a könyvvizsgáló 
és a felügyelőbizottsági tagok megbízatása is lejár, ennek okán személyükről 
szükséges dönteni. 
 
50.Javaslat a Dunanett Nonprofit Kft. 2021. évi éves beszámolójának és 2022. évi 
üzleti tervének elfogadására, valamint az ügyvezető, a könyvvizsgáló és a 
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: Bencsik István ügyvezető igazgató, Dunanett Nonprofit Kft. 
Véleményező bizottságok: 
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 05. 18. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 05. 18. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunanett Nonprofit Kft. megküldte a 2021. évi 
éves beszámolóját és a 2022. évi üzleti tervét Dunaújváros MJV Önkormányzata 
részére elfogadás céljából. Továbbá az ügyvezető, a felügyelőbizottsági tagok és a 
könyvvizsgáló megbízatása is lejárt, ennek okán szükséges dönteni személyi 
kérdésekről is. 
 
51.Javaslat a Dunanett Vagyonkezelő Kft. 2021. évi éves beszámolójának 
megismerésére és a vezető tisztségviselő, valamint a felügyelőbizottsági tagok 
személyeire történő javaslattételre  
 
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Engyel László ügyintéző 
Meghívott:  Bencsik István László ügyvezető igazgató, Dunanett Vagyonkezelő 

Kft. 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 05. 18. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 05. 18. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunanett Vagyonkezelő Kft. megküldte az 
Önkormányzat részére a 2021. évi éves beszámolóját megismerésre, továbbá a 
vezető tisztségviselő és a felügyelőbizottsági tagok megbízása lejár 2022. május 31-
én, ennek okán a személyekre szükséges javaslatot tenni. 
 
52.Javaslat a DV N Zrt. 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójának 
elfogadására felügyelőbizottsági tagjainak és könyvvizsgáló személyének 
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: Horváth Anita vezérigazgató, DV N Zrt.  
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 05. 18. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 05. 18. 
A napirendi pont rövid tartalma: A DV N Zrt. megküldte elfogadásra DMJV 
Önkormányzatának a 2021. évi éves beszámolóját, továbbá a könyvvizsgáló és a 
felügyelőbizottsági tagok megbízatása 2022. május 31-én lejár, ezért szükséges 
dönteni személyi kérdésekben is. 
 
53.Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 2021. évi beszámolójának és 
2022. évi üzleti tervének  elfogadására 
 

Előadó: pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Engyel László ügyintéző 
Meghívott: Szabó György Zoltán vezérigazgató, DVG Zrt. 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 05. 18. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 05. 18. 
A napirendi pont rövid tartalma: A DVG Zrt. megküldte elfogadásra DMJV 
Közgyűlésének 2021. évi éves beszámolóját. 
 
54.Javaslat a Innopark Nonprofit Kft. 2021. évi éves beszámolójának és 2022. évi 
üzleti tervének megtárgyalására, vezető tisztségviselő és könyvvizsgáló 
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: Dr. Huszti Zsolt ügyvezető, Innopark Nkft.  
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 05. 18. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 05. 18. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az Innopark Nonprofit Kft. megküldte elfogadásra 
DMJV Közgyűlésének 2021. évi éves beszámolóját, egyúttal dönteni szükséges az 
ügyvezető, a felügyelőbizottsági tagok és a könyvvizsgáló személyéről. 
 
55.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 
igazgatási szünet elrendelésére 

 

Előadó:  Pintér Tamás polgármester 

Előkészítő: Dr. Petánszki Lajos aljegyző 

Meghívott: - 

Véleményező bizottságok: 

ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022.  05. 18. 



A napirendi pont rövid tartalma: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXIX. törvény 232. § (3) bekezdése alapján a képviselő-testület a rendes szabadság 
kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. Az előterjesztés javaslatot tesz igazgatási 
szünet elrendelésére 2022. december 22. - 2023. január 1. közötti időszakban. 
 
Dunaújváros, 2022. május 13. 
 
                Tóth Kálmán s.k. 
                                                                                             a bizottság elnöke 


