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M E G H Í V Ó 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottsága,  

2022. május 26-án (csütörtök) 08,45 órai kezdettel  
nyílt ülést tart, melyre meghívom 

 
 
Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 2. „C” épület, Közgyűlési terem 
 
1.Javaslat az Aquantis Élményfürdő kültéri csúszdamedence felújításáról, 
fóliázásáról 
 
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. 26. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 05. 26. 
A napirendi pont rövid tartalma: Jelen előterjesztés az Aquantis Élményfürdő 
kültéri csúszdamedence felújítására, fóliázására tesz javaslatot a DVG Zrt. 
megbízásával, bruttó 57.627.387.- Ft összegben. 
 
2.Javaslat a „Fürdőpark kialakítása” projekt tervezési feladatainak ellátására  
vonatkozó szerződéssel kapcsolatos döntések meghozatalára 
 
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Szabó Imre főépítészi és pályázati osztályvezető 
 Sipos Réka pályázati koordinációs ügyintéző 
Meghívott:  
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 05. 26. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 05. 26. 
A napirendi pont rövid tartalma:Az előterjesztés a Modern Városok Program 
keretében az „Aquantis Élményfürdő felújítása és Fürdőpark kialakítása” projekt 
„Fürdőpark kialakítása” projektelem tervezési feladatainak vonatkozó szerződéssel 
kapcsolatos döntések meghozatalára irányul. 
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3.Javaslat az Evergreen Kft-vel bérleti szerződés megkötésére 
 
Előadó: a humán szolgáltatási főosztályvezető 
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 
 Péter Kata intézményigazgatási vezető ügyintéző 
Meghívott: Zink Ferenc– igazgató  
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság  2022. 05. 26. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 05. 26. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 05. 26. 
A napirendi pont rövid tartalma: Május 29-én a városi gyermeknapi rendezvényen 
kisvasút szállítja a látogatókat az MMK és a Vidámpark között. A kisvasút bérlésére 
Önkormányzatunk az Evergreen Kft.-vel kíván bérleti szerződést kötni. 
 
4.Javaslat DMJV Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézményekben 
a sztrájk miatt kiesett munkaidőre a közalkalmazottakat megillető juttatással 
kapcsolatos elvi állásfoglalás kialakítására 

 
Előadó:  az oktatási, kulturális, és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke 

  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő:  Molnár-Osztrocska Diána a humán szolgáltatási főosztály vezetője 

      Péter Kata vezető ügyintéző 

Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, és társadalmi kapcsolati bizottság  2022. 05. 26. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 05. 26. 
A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Önkormányzata az általa fenntartott 
köznevelési intézményekben továbbra is biztosítani kívánja a sztrájk jogát úgy, hogy 
a sztrájk miatt kiesett munkaidőre járó díjazást és egyéb juttatásokat biztosítja.  
 
5.Javaslat a Belvárosi Családi Nap lebonyolítására, ahhoz kapcsolódó 
megbízási szerződések megkötésére 
 
Előadó: oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság  
 pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  
 ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 
Előkészítő:  Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető  
 Péter Kata – intézményigazgatási vezető ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok:  
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság  2022. 05. 26. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 05. 26. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 05. 26. 
A napirendi pont rövid tartalma: Június 18-án a belvárosi új Vasmű úti 
városrészben egész napos rendezvény lesz. Az ehhez kapcsolódó programokra 
Önkormányzatunk a határozati javaslatban megjelölt szerződéseket kívánja 
megkötni. 
 



6.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
275/2022. (V.19.) határozata 1. pontjának módosítására – DVG Zrt. 
könyvvizsgáló díjazása módosítása 
 
Előadó: pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Engyel László ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 05. 26. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 05. 26. 
A napirendi pont rövid tartalma: A DVG Zrt. megküldte az igazgatósági 
jegyzőkönyv kivonatát, melyben rögzítik, hogy a könyvvizsgáló díjazására nettó 
360.000,-Ft/hó összegben tettek javaslatot. Ennek okán szükséges a 275/2022. 
(V.19.) határozatot módosítani. 
 
7.Javaslat a dunaújvárosi 3680/3 helyrajzi számon nyilvántartott belterületi 
ingatlanból kialakításra kerülő 3680/6 hrsz.-ú ingatlan elidegenítésére 
 
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. 26. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 05. 26. 
A napirendi pont rövid tartalma: Javaslat a dunaújvárosi 3680/3 helyrajzi számon 
nyilvántartott belterületi ingatlanból kialakításra kerülő 3680/6 hrsz.-ú ingatlan 
elidegenítésére. Az ingatlan induló kikiáltási ára 7.200.000,-Ft. 
 
8.Javaslat egyezségi ajánlat és fizetőképesség helyreállítására alkalmas 
program elfogadására a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. 
„f.a.”működéséhez  
 

Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő:  Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 

Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok:  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 05. 26. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 05. 26. 
A napirendi pont rövid tartalma: Javaslat egyezségi ajánlat elfogadására, a 
Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. „f.a.”működéséhez szükséges 
intézkedések meghozatalára 
 

 
 
 
 



9.Javaslat a Pentele Egyesülettel kötendő támogatási szerződés jóváhagyására 
 
AZ ELŐTERJESZTÉS ELŐKÉSZÍTÉS ALATT ÁLL! 
 
Előadó:          a humán szolgáltatási főosztályvezető 
Előkészítő:      Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 
                         Kiss Dalma intézményigazgatási ügyintéző 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 2022. 05. 26. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 05. 26. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 05. 26. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Pentele Egyesület azzal a kéréssel fordult 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatához, hogy 65.000, - Ft összeggel 
járuljon hozzá az egyesület tagjai által alkotott  Pentelei Kéknefelejcs 
Hagyományőrző Dalkör kulturális versenyen való részvételéhez. A támogatást egy 
autóbusz költségének kifizetésére kérik. 
 
Dunaújváros, 2022. május 25. 
 
                Tóth Kálmán s.k. 
                                                                                             a bizottság elnöke 


