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M E G H Í V Ó 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottsága,  
2022. június 15-én (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 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. 06. 15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 06. 15. 
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 
 
2.Javaslat állásfoglalás kialakítására a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/787-
1/2022. számú törvényességi felhívásáról  
 

Előadó:  Pintér Tamás - polgármester 
Előkészítő:  Molnár-Osztrocska Diána – humán szolgáltatási főosztályvezető  
Meghívott:  - 
Véleményező bizottság: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 06. 15. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi 
felhívással élt Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének „az 
önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményekről” 
szóló 13/2021. (V.13.) önkormányzati rendelete és „az önkormányzat fenntartásában 
működő szociális és gyermekjóléti intézményekről szóló 13/2021. (V.23.) 
önkormányzati rendelete módosításáról” szóló 11/2022. (V.20.) önkormányzati 
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rendelete vonatkozásában. A törvényességi felhívásról a testületnek 2022. július 20-
ig állást kell foglalnia. 
 
3.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 
önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti 
intézményekről szóló 13/2021. (V. 23.) önkormányzati rendelete módosításáról 
szóló 11/2022. (V.20.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről szóló 
rendelet megalkotására 
 

Előadó:  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 humán szolgáltatási főosztályvezető 

Meghívott:  - 
Véleményező bizottság:  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 06. 15.  
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 06. 15. 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság  2022. 06. 15.  
Az előterjesztés rövid tartalma: A Fejér Megyei Kormányhivatal 2022.06.08-án kelt 
FE/02/787-1/2022. számú törvényességi felhívásában tett észrevételei miatt a 
11/2022. (V.20.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről rendeletet kell alkotni. 
 
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. 06. 15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 06. 15. 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság   2022. 06. 15. 
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 és a Dunaújvárosi 
Egyetem Bánki Donát Technikuma között együttműködési megállapodás 
megkötésére 
 

Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő:  Dr. Kaja Edit osztályvezető 

Meghívott:  Schőn-Kratczmajer Beatrix a Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát 
Technikuma igazgatója 

Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 06. 15. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát 
Technikuma azzal a kéréssel fordult Dunaújváros MJV önkormányzatához, hogy 
szeretne együttműködési megállapodást kötni a nemzeti köznevelésről szóló 
törvényvényben meghatározott közösségi szolgálat megszervezésére, 
lebonyolítására vonatkozóan önkormányzatunkkal, hogy az intézményeikben az 
érintett tanulók teljesíteni tudják az 50 órás kötelezettségüket. Az önkormányzat a 
2021. évben már kötött ilyen megállapodást a Dunaújvárosi Szakképzési 
Centrummal. 
 
6.Javaslat az Aquantis Élményfürdő kültéri csúszdamedencéjének felújítására, 
fóliázására kötött vállalkozási szerződés módosítására 
 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Beéry Réka városüzemeltetési osztályvezető  
 Nyáradi Anna ügyintéző 
Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 06. 15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 06. 15. 
A napirendi pont rövid tartalma: Jelen előterjesztés az Aquantis Élményfürdő 
kültéri csúszdamedencéjének felújítására, fóliázására a DVG Zrt-vel kötött 
vállalkozási szerződés módosítására tesz javaslatot. A módosítás csak a pénzügyi 
elszámolást érinti. 
 
7.Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására 
vonatkozó szolgáltatási keretszerződés 1. sz. módosítás - 2022. április-
december hónap - megkötésére 
 

Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő:  Beéry Réka Városüzemeltetési Osztályvezető 

 Telekesné Szerényi Orsolya pénzügyi gazdálkodási ügyintéző 

Meghívott:  DVG Zrt képviselője 

Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 06. 15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 06. 15. 
A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Önkormányzata a DVG Zrt. útján látja el 
közfeladatait évente kötendő szolgáltatási keretszerződés alapján. Jelen 
előterjesztés a költségvetési rendelet elfogadásáig, azaz 2022. január-március 



hónapra kötött szerződésben fel nem használt keretösszegek 2022. április-december 
hónapokra kötött szerződésbe, valamint feladatsorok közötti átcsoportosításra tesz 
javaslatot. 
 
8.Javaslat önkormányzati tulajdonú intézmények 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. 06. 15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 06. 15. 
A napirendi pont rövid tartalma: Jelen előterjesztés a Szabó Magda Tagintézmény 
konyha alatti lefolyó csere és a Vasmű úti nyilvános WC felújítási munkáira tesz 
javaslatot a DVG Zrt. által megküldött költségvetések alapján. 
 
9.Javaslat Polgármesteri Hivatal lapostetős „B” épületének tetőszigetelésére 
 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Beéry Réka városüzemeltetési osztályvezető  
 Koczó Viktória gondoksági ügyintéző 
Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 06. 15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 06. 15. 
A napirendi pont rövid tartalma: Jelen előterjesztés a Polgármesteri Hivatal 
lapostetős „B” épületének tetőfelújítási munkájára tesz javaslatot két vállalkozó által 
megküldött költségvetés alapján. 
 
10.Javaslat Dunaújváros hatályos településrendezési eszközeinek 
(településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat) felülvizsgálatával 
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. 06. 15. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 06. 15. 
Az előterjesztés rövid tartalma:Dunaújváros hatályos településrendezési eszközei 
felülvizsgálatának partnerségi egyeztetése lezárult, amellyel kapcsolatban döntést 
kell hozni. 
 
 
 



11.Javaslat a LIFE LOGOS 4 WATERS - LIFE20 CCA/HU/001604 azonosító 
számú „Innovatív vízgazdálkodási módszerek integrált gyakorlati alkalmazása 
vízgyűjtő szinten önkormányzati koordinációval” 
című pályázaton való indulásra 
 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság elnöke 
Előkészítő: Szabó Imre osztályvezető 
 Bozóné Kovács Bettina pályázati koordinációs ügyintéző 

1. Meghívott:   
Véleményező bizottság:  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság   2022. 06. 15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 06. 15. 
közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság  2022. 06. 15. 
Az előterjesztés rövid tartalma: A LIFE LOGOS 4 WATERS projekt 2021. október 
01-jével indult a Belügyminisztérium és 7 másik együttműködő Partner 
együttműködésével a helyi önkormányzatok éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási 
és koordinációs képességeinek, természetes vízvisszatartó megoldások, 
ökoszisztéma-alapú vízgazdálkodási megoldások népszerűsítése érdekében. A 
program az Európai Unió által működtetett LIFE Program Éghajlat-politikai 
alprogramja keretében valósul meg. A pályázat 2022. április 1-től 2022. június 30. 
között nyújtható be. Az előterjesztés tárgya a pályázaton való indulás és benyújtás 
jóváhagyása. 
 
12.Javaslat a TOP-6.9.2.-16-DU1-2018-00001 azonosító számú „Helyi identitás 
és kohézió erősítése Dunaújvárosban” c. projekthez kapcsolódó szakmai 
mentori feladatok ellátásával kapcsolatos döntések meghozataláról 
 
Előadó:          a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke                                                              
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke 
Előkészítő: Szabó Imre osztályvezető 
                       Bozóné Kovács Bettina pályázati koordinációs ügyintéző 
Meghívott:     Horváth Anita ügyvezető Vasmű u. 41 Irodaház Kft. 
Véleményező bizottságok:     
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 06. 15.                                   
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2022. 06. 15. 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 2022. 06. 15. 
A napirendi pont rövid tartalma: A TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001 azonosító 
számon regisztrált „Helyi identitás és kohézió erősítése Dunaújvárosban” c. 
pályázatban a szakmai mentori feladatok ellátására kijelölt személy közreműködését 
a projektben befejezi. A további feladatok ellátásának érdekében új megbízási 
szerződést kívánunk kötni. 
 
13.Javaslat az MMK Nonprofit Kft. költségvetési előirányzatának módosítására  
 
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:      Kováts Rózsa - ügyvezető  
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, és társadalmi kapcsolati bizottság  2022. 06. 15. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 06. 15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 06. 15. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az MMK az idei évben újra megrendezte 
hagyományosnak számító Pünkösdi Gyermektánc Néptánctalálkozóját, amelyen 
fellépett a Nekézsenyi Hagyományőrző Pávakör és Citerazenekar is. 
Önkormányzatunk a rendezvény megvalósításához 360.000,- forinttal járul hozzá a 
szervező MMK Nonprofit Kft. előirányzatának emelésével.  
 
14.Javaslat a dunaújvárosi egyházközségek 2022. évi nyári gyerektáborainak 
támogatására  
 
Előadó: a humán szolgáltatási főosztály vezetője 
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 
 Péter Kata vezető ügyintéző 
Meghívott: Baltási Nándor plébános, Dunaújváros Római Katolikus Plébánia 

  Czeglédi Péter Pál lelkipásztor, református egyházközség 
  Kovács István parókus, görögkatolikus egyházközség 

 Stermeczki András lelkész, evangélikus egyházközség 
Véleményező bizottságok: 
ifjúsági, sport és turisztikai bizottság  2022. 06. 15. 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság   2022. 06. 15. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 06. 15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 06. 15. 
A napirendi pont rövid tartalma: A dunaújvárosi egyházközségek idén is 
benyújtották kérelmüket nyári táboraik támogatására. Az egyházi nyári 
gyermektáborok támogatására 1 millió forint előirányzat biztosított.  
 
15.Javaslat a „Petőfis Tanítványainkért” Alapítvány 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:      Szabó Tünde kuratóriumi elnök - kuratóriumi elnök  
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, és társadalmi kapcsolati bizottság  2022. 06. 15. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 06. 15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 06. 15. 
 A napirendi pont rövid tartalma: A „Petőfis Tanítványainkért” Alapítvány 
kuratóriumi elnöke kéréssel fordult Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatához, mely szerint a Petőfi Sándor Általános Iskola 50 éves 
évfordulója alkalmából megrendezett programok költségeihez 149.750,- forint 
összegben támogatást kér. A támogatás kért összege a költségvetési rendeletben 
rendelkezésre áll. 



16.Javaslat az augusztus 20-i Szent István ünnepe rendezvény lebonyolítására 
a nyertes ajánlattevő 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. 06. 15. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság                     2022. 06. 15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 06. 15. 
A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Önkormányzata 2022. augusztus 20-án 
nagyszabású szabadtéri ünnepséget tervez a Szalki-szigetre. A rendezvény 
lebonyolítására ajánlattételi felhívás került kiküldésre, melyre a megadott határidőn 
belül 3 érvényes ajánlat érkezett. Az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 
15/2015. (V. 22.) számú önkormányzati rendelet 40. § (7) bekezdése szerint, ha az 
önkormányzat beszerzése a nettó 8 millió forintot meghaladja, de a közbeszerzési 
értékhatárt nem éri el, a beszerzéshez kapcsolódó minden döntés, így különösen az 
ajánlattevők körének kiválasztása, illetve az ajánlatok értékelése a közgyűlés 
hatáskörébe tartozik 
 
17.Javaslat a Majka&Curtis koncert rendezvény lebonyolítására a nyertes 
ajánlattevő 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. 06. 15. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság                     2022. 06. 15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 06. 15. 
A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Önkormányzata idén szeretné meglepni 
augusztus 20-án Dunaújváros közönségét egy nagyszabású koncerttel. A 
rendezvény lebonyolítására ajánlattételi felhívás került kiküldésre, melyre a megadott 
határidőn belül 3 érvényes ajánlat érkezett. Az önkormányzat gazdálkodásának 
rendjéről szóló 15/2015. (V. 22.) számú önkormányzati rendelet 40. § (7) bekezdése 
szerint, ha az önkormányzat beszerzése a nettó 8 millió forintot meghaladja, de a 
közbeszerzési értékhatárt nem éri el, a beszerzéshez kapcsolódó minden döntés, így 
különösen az ajánlattevők körének kiválasztása, illetve az ajánlatok értékelése a 
közgyűlés hatáskörébe tartozik. 
 
18.Javaslat a Parázs-Varázs rendezvény lebonyolítására a nyertes ajánlattevő 
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. 06. 15. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság                     2022. 06. 15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 06. 15. 
A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Önkormányzata idén is szeretné 
megrendezni a Parázs-Varázs elnevezésű, népszerű rendezvényt a Szalki-szigeten. 
A rendezvény lebonyolítására ajánlattételi felhívás került kiküldésre, melyre a 
megadott határidőn belül 3 érvényes ajánlat érkezett. Az önkormányzat 
gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V. 22.) számú önkormányzati rendelet 
40. § (7) bekezdése szerint, ha az önkormányzat beszerzése a nettó 8 millió forintot 
meghaladja, de a közbeszerzési értékhatárt nem éri el, a beszerzéshez kapcsolódó 
minden döntés, így különösen az ajánlattevők körének kiválasztása, illetve az 
ajánlatok értékelése a közgyűlés hatáskörébe tartozik 
 
19.Javaslat „a családok átmeneti otthonai részére külső férőhelyek 
kialakításához nyújtandó támogatás 2022” című pályázaton való indulásra 

 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 

 a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető  
 Kiss Dalma intézményigazgatási ügyintéző 

Meghívott: Mészárosné Libor Ágnes az Útkeresés Segítő Szolgálat 
intézményvezetője  

Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2022. 06. 15. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 06. 15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 06. 15. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére 
a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet pályázati felhívást tett közzé „A 
családok átmeneti otthonai részére külső férőhelyek kialakításához nyújtandó 
támogatás 2022” (CSÁO2022) címmel. Az Útkeresés Segítő Szolgálat 
intézményvezetője azzal a kéréssel fordult DMJV Önkormányzatához, hogy 
engedélyezze, hogy az intézmény pályázaton részt vehessen. A pályázatot a 
szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett családok átmeneti otthonát fenntartó 
szervezet nyújthatja be, 2022. június 30-ig.  
 
20.Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő Útkeresés Segítő Szolgálat 
költségvetési előirányzatának módosítására 
 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 

 a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető  
 Kiss Dalma intézményigazgatási ügyintéző 



Meghívott: Mészárosné Libor Ágnes az Útkeresés Segítő Szolgálat 
intézményvezetője  

Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2022. 06. 15. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 06. 15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 06. 15. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
fenntartásában lévő Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője azzal a kéréssel 
fordult az Önkormányzathoz, hogy a Családok Átmeneti Otthona, valamint a Család-
és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai egységek által megrendezendő programok 
támogatásához 200.000,-Ft-tal járuljon hozzá, annak érdekében, hogy a rászoruló 
családok gyermekei az idei évben is részt vehessenek a hagyományosan részükre 
szervezett programokon. 
 
21.Javaslat a Dupent Polgárőr Egyesület 2022. évi támogatására 
 
Előadó:  a humán szolgáltatási főosztály vezetője 
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 
 Késmárkyné Illés Helga ügyintéző 
Meghívott: Tóth Csaba a Dupent Polgárőr Egyesület elnöke 
Véleményező bizottságok: 
közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság                                      2022. 06. 15  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság                          2022. 06. 15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                                  2022. 06. 15.  
A napirendi pont rövid tartalma: A Dupent Polgárőr Egyesület elnöke azzal a 
kéréssel fordult Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatához, hogy 400.000,- 
Ft összeggel járuljon hozzá az egyesület 2022. évi működési költségeihez.  
 
22.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
980/2021. (XI.18.) 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:  Szitai Tamás ügyvezető 

 Szente Norbert regionális vezető  
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság  2022. 06. 15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 06. 15. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 06. 15. 
A napirendi pont rövid tartalma:Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2021. szeptember 30. napján ellátási szerződéseket kötött a pszichiátriai betegek és 
szenvedélybetegek nappali ellátására a Baptista Tevékeny Szeretet Misszióval. A 
Közgyűlés a szerződéseket 980/2021. (XI.18.) határozatával módosította. Jelen 
előterjesztés a közgyűlési döntést módosítja.  
 

 



23.Javaslat a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány 2021. évi tevékenységéről 
szóló beszámoló elfogadására 
 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Molnár-Oszrocska Diána főosztályvezető  
 Szünderné Katrics Renáta ügyintéző 
Meghívott: Pribil Sándor, a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány kuratóriumának 

elnöke  
Véleményező bizottságok:  
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2022. 06. 15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 06. 15. 
A napirendi pont rövid tartalma A Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megküldte 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatával 2017. október 4. napján 
megkötött feladat-ellátási szerződés alapján a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 1/2000. 
(I.7.) SzCsM rendelet szerinti, Kandó Kálmán tér 4. szám alatt található Hajléktalan 
Ellátó Centrumban 2021. évben végzett munkájáról szóló szakmai beszámolóját.  
 
24.Javaslat az önkormányzati alapítású egészségügyi és szociális célú 
alapítványok 2021. évi beszámolóinak tudomásulvételére 
 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 

 a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 

  Kovács Anita intézményigazgatási ügyintéző  
Meghívott:  Dr. Kaprielian Zaven Souren „A Látó Szemért” Közalapítvány 

 kuratóriumának elnöke,  
 Gózon-Erdélyi Henrietta, Jószolgálati Otthon Közalapítvány 

 kuratóriumának elnöke,  
 Kubovics Árpád, a Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány 

 kuratóriumának elnöke 

Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2022. 06. 15.  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 06. 15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 06. 15.  
A napirendi pont rövid tartalma: Az önkormányzat által alapított egészségügyi és 
szociális célú alapítványok beszámolóit minden évben a közgyűlés elé terjesztjük 
tájékoztatás céljából. 
 
25.Javaslat a kulturális alapítványok 2021. évi tevékenységéről szóló 
beszámolók tudomásulvételére 
 
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 

  Kovács Anita intézményigazgatási ügyintéző  
Meghívott:  Gyöngyössy Csaba, Modern Művészetért Közalapítvány, 



 Buza Andrea, Vágó Eszter Múzeumi és Műemlékvédelmi Alapítvány, 
  Várnai Gyula, Dunaferr-Art Alapítvány, 
                          Bokor Zsuzsanna, Dunaújvárosi Művészetért Alapítvány 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság  2022. 06. 15.  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 06. 15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 06. 15.  
A napirendi pont rövid tartalma: Az alapítványok és közalapítványok az éves 
egyszerűsített beszámolók, és közhasznúsági jelentéseik megküldésével 
tájékoztatják az alapítókat az előző évi tevékenységükről, a bevételeik és kiadásaik 
alakulásáról. A kulturális ágazatban jelenleg 1 közalapítvány és 3 alapítvány 
működik, a 2021. évi jelentésüket elkészítették. 
 
26.Javaslat a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 2021. 
évi beszámolójának tudomásulvételére 

 
Előadó: a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság elnöke 

  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 

  Kovács Anita intézményigazgatási ügyintéző  
Meghívott: Udvardi Sándor kuratóriumi elnök 

Véleményező bizottságok: 
közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság 2022. 06. 15.  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 06. 15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 06. 15.  

A napirendi pont rövid tartalma: Önkormányzatunk által alapított Dunaújváros és 
Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány benyújtotta 2021. évi beszámolóját és 
közhasznúsági jelentését, melyet tájékoztatásul terjesztünk a Tisztelt Közgyűlés elé. 
 
27.Javaslat a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi 
tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadására 
 
Előadó: a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 
 Molnár Lenke ügyintéző 
Meghívott: Magosi Lajos tű. ezredes, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság  igazgatója,  
 Lóki Richárd tű. alezredes, a Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség  kirendeltségvezetője,  

 Molnár Gábor tű. százados, a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-
 parancsnoksága megbízott tűzoltóparancsnoka 
Véleményező bizottságok: 
közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság   2022. 06. 15.  
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2022. 06. 15. 
A napirendi pont rövid tartalma: A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és 
a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény vonatkozó rendelkezése alapján a 
Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság elfogadásra megküldte a 2021. évi 
tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolóját. 



 
28.Javaslat az 9-10. számú fogászati alapellátási körzetbe fogászati eszköz 
beszerzéséhez a nyertes ajánlattevő kiválasztására 

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

   Molnár Lenke ügyintéző 
Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság   2022. 06. 15.   
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 06. 15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 06. 15. 
A napirendi pont rövid tartalma: A 9-10. számú fogászati körzetbe az 
egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges tevékenységhez új berendezés 
beszerzése vált szükségessé. Az fogászati kezelőegység berendezés beszerzésére 
ajánlattételi felhívás került kiküldésre, melyre a megadott határidőn belül 3 érvényes 
ajánlat érkezett. Az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015.(V.22.) 
önkormányzati rendelet  40. § (6) bekezdés értelmében, ha az önkormányzat 
beszerzése a nettó 200.000 forint összeget meghaladja, de a nettó 8 millió forintot 
nem haladja meg, a beszerzésről, így különösen az ajánlattevők körének 
kiválasztásáról, illetve az ajánlatok értékleléséről, a (6) bekezdés b) pontja szerint a 
Közgyűlés pénzügyekkel foglalkozó bizottsága, gazdasági ügyekkel foglalkozó 
bizottsága, továbbá ha a beszerzés tárgya szerint más bizottság is illetékes, a 
Közgyűlés beszerzés tárgya szerint illetékes bizottsága véleményének kikérése 
mellett a Polgármester dönt.  
 
29.Javaslat az 1. számú fogászati alapellátási körzetbe fogászati eszköz 
beszerzéséhez a nyertes ajánlattevő kiválasztására 

 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke   

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

Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 
   Molnár Lenke ügyintéző 

Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság   2022. 06. 15.   
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 06. 15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 06. 15. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az 1. számú fogászati körzetbe az egészségügyi 
szolgáltatások nyújtásához szükséges tevékenységhez új berendezés beszerzése 
vált szükségessé a régi, meghibásodott és nem javítható készülék helyett. Az 
autokláv fogászati berendezés beszerzésére ajánlattételi felhívás került kiküldésre, 
melyre a megadott határidőn belül 3 érvényes ajánlat érkezett.  Az előterjesztés a 
nyertes ajánlattevő kiválasztására irányul. 
 
30.Javaslat a Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros 
intézménnyel megkötött támogatási szerződés módosítására 
 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 



 a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Molnár-Oszrocska Diána főosztályvezető  
 Molnár Lenke ügyintéző 
Meghívott: dr. Jobbágy Lajos főigazgató 
 Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros 
Véleményező bizottságok:  
a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2022. 06. 15. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 06. 15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 06. 15. 
A napirendi pont rövid tartalma:  DMJV Önkormányzata Közgyűlése 951/2021. 
(XI.18.) határozatával a Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros 
részére az EFOP-1.8.21-18 konstrukció számú infekciókontroll projekt 
megvalósításához  3 183.892 millió forint vissza nem térítendő támogatás nyújtásáról 
döntött, melynek felhasználási határideje: 2022. június 30. A Szent Pantaleon 
Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros főigazgatója kezdeményezte a felhasználás 
 
31.Javaslat a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság 2021. évben végzett 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására 
 
Előadó: a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Molnár-Oszrocska Diána főosztályvezető  
 Molnár Lenke ügyintéző 
Meghívott:  dr. Varga Péter r.dandártábornok, a Fejér Megyei Rendőr-

főkapitányság  főkapitánya 
 Suszter Tamás r.alezredes, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság 
 kapitányságvezetője 
Véleményező bizottságok:  
közbiztonsági és környezetvédelmi  bizottság 2022. 06. 15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 06. 15. 
A napirendi pont rövid tartalma:  A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. 
§ (4) bekezdése előírja: „A rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese évente beszámol a 
rendőrkapitányság illetékességi területén működő települési önkormányzat képviselő-
testületének a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.” A Dunaújvárosi 
Rendőrkapitányság vezetője megküldte a rendőrkapitányság 2021. évben végzett 
tevékenységéről szóló beszámolóját. 
 
32.Javaslat Alapító Okirat véleményezésére – Dunaújváros MJV Önkormányzata 
Közgyűlése 140/2022. (III.17.) határozata alapján, MMK Nonprofit Kft. 
 
Előadó: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Engyel László ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 06. 15. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Önkormányzata Közgyűlése a 
140/2022. (III.17.) határozatával döntött a gazdasági társaság felügyelőbizottsági 



tagjairól, akiket 2022. június 01. és 2023. május 31. közötti időszakra javasolt 
megválasztani. Az Alapító okiratot az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi bizottságnak 
szükséges véleményezni, azt követően írható alá Polgármester Úr által. 
 
33.Javaslat Alapító Okirat véleményezésére – Dunaújváros MJV Önkormányzata 
Közgyűlése 242-425/2022. (V.19.) határozatai alapján, Dunaújvárosi Turisztikai 
Nonprofit Kft. 
 
Előadó: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Engyel László ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 06. 15. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Önkormányzata Közgyűlése a 
242-245/2022. (V.19.) határozataival döntött arról, hogy gazdasági társaság Alapító 
Okirata 9.2. pontja törlésre kerül, továbbá döntött a Tisztelt Közgyűlés a vezető 
tisztségviselő, a könyvvizsgáló és a felügyelőbizottsági tagok személyéről, akiket 2022. 
június 01. és 2023. május 31. közötti időszakra választott meg. Az Alapító okiratot az 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi bizottságnak szükséges véleményezni, azt követően 
írható alá Polgármester Úr által. 
 
34.Javaslat Alapító Okirat véleményezésére – Dunaújváros MJV Önkormányzata 
Közgyűlése 269/2022. (V.19.) határozata alapján, Dunaújvárosi Partvédelmi 
Vállalat 
 
Előadó: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Engyel László ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 06. 15. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Önkormányzata Közgyűlése a 
269/2022. (V.19.) határozatával döntött a gazdasági társaság igazgatójáról, akit 2022. 
június 01. és 2023. május 31. közötti időszakra választott meg. Az Alapító okiratot az 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi bizottságnak szükséges véleményezni, azt követően 
írható alá Polgármester Úr által. 
 
35.Javaslat Alapító Okirat véleményezésére – Dunaújváros MJV Önkormányzata 
Közgyűlése 256/2022. (V.19.) határozata alapján, DV N Zrt. 
 
Előadó: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Engyel László ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 06. 15. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Önkormányzata Közgyűlése a 
256/2022. (V.19.) határozatával döntött, a gazdasági társaság könyvvizsgálója és a 
felügyelőbizottsági tagok személyéről, akiket 2022. június 01. és 2023. május 31. 



közötti időszakra választott meg. Az Alapító okiratot az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi 
bizottságnak szükséges véleményezni, azt követően írható alá Polgármester Úr által. 
 
36.Javaslat Alapító Okirat véleményezésére – Dunaújváros MJV Önkormányzata 
Közgyűlése 261-263/2022. (V.19.) határozata alapján, Innopark Nonprofit Kft. 
 
Előadó: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Engyel László ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 06. 15. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Önkormányzata Közgyűlése a 
261-263/2022. (V.19.) határozataival döntött a gazdasági társaság könyvvizsgálója, 
vezető tisztségviselője és felügyelőbizottsági tagjainak személyéről, akiket 2022. június 
01. és 202. május 31. közötti időszakra választott meg. Az Alapító okiratot az 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi bizottságnak szükséges véleményezni, azt követően 
írható alá Polgármester Úr által. 
 
37.Javaslat Alapító Okirat véleményezésére – Dunaújváros MJV Önkormányzata 
Közgyűlése 275-279/2022. (V.19.) és 290/2022. (V.26.) határozatai alapján, DVG 
Zrt. 
 
Előadó: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Engyel László ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 06. 15. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Önkormányzata Közgyűlése a 
275-279/2022. (V.19.) és 290/2022. (V.26.) határozataival döntött, a gazdasági 
társaság könyvvizsgálója, a felügyelőbizottsági tagok és az elnök-vezérigazgató 
személyéről, akiket 2022. június 01. és 2023. május 31. közötti időszakra választott 
meg, valamint a cégvezető foglalkoztatási jogviszony megszüntetéséről. Az Alapító 
okiratot az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi bizottságnak szükséges véleményezni, azt 
követően írható alá Polgármester Úr által. 
 
38.Javaslat Alapító Okirat véleményezésére – Dunaújváros MJV Önkormányzata 
Közgyűlése 259/2022. (V.19.) határozata alapján, Vasmű u. 41. Irodaház Kft. 
 
Előadó: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Engyel László ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 06. 15. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Önkormányzata Közgyűlése a 
259/2022. (V.19.) határozatával döntött, a gazdasági társaság könyvvizsgálója és a 
felügyelőbizottsági tagok személyéről, akiket 2022. június 01. és 2023. május 31. 



közötti időszakra választott meg. Az Alapító okiratot az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi 
bizottságnak szükséges véleményezni, azt követően írható alá Polgármester Úr által. 
 
39.Javaslat az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási 
közszolgáltatás megújításával kapcsolatosan pályázati kiírás elfogadására 
 
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető  

  Engyel László ügyintéző 

Meghívott: - - Gertheis Antal ügyvezető, Mobilissimus Kft. (1093 Bp., Lónyay u. 34. 3. em. 21.) 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 06. 15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 06. 15. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Önkormányzata Közgyűlése és 
a Volánbusz Zrt. közötti közszolgáltatási szerződés aláírás a folyamatban van, a 
szerződés 2022. december 31-ig szól. Tekintettel arra, hogy a szerződés lejár 
szükséges a tevékenység ellátására pályázati kiírás megjelentetése. 
 

40.Javaslat a volt Kőrösi Iskola épületére, a Dunaújvárosi Birkózósport 
Alapítvánnyal megkötött haszonkölcsön szerződés módosítására 
 
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
az ifjúsági, sport és turisztikai bizottság elnöke 

Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető  
 Engyel László ügyintéző 

Meghívott: Mátyás Gábor elnök, Dunaújvárosi Birkózósport Alapítvány Gertheis Antal ügyvezető, Mobilissimus Kft. (1093 Bp., Lónyay u. 34. 3. em. 21.) 

Véleményező bizottságok: 

pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 06. 15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 06. 15. 
ifjúsági, sport és turisztikai bizottság 2022. 06. 15. 
A napirendi pont rövid tartalma: Mátyás Gábor, a Dunaújvárosi Birkózósport 
Alapítvány kuratóriuma elnöke kéri DMJV Önkormányzatát, hogy Dunaújváros MJV 
Önkormányzata és az Alapítvány között, a volt Kőrösi Iskola épületére megkötött 
haszonkölcsön szerződést további 5 évvel hosszabbítsák meg a felek, újabb 
beruházások végrehajtásának fejében. 
 
41.Javaslat a Búvársuli Sportegyesülettel kötött támogatási szerződés 
módosítására 
 
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető  
 Engyel László ügyintéző 

Meghívott: - Gertheis Antal ügyvezető, Mobilissimus Kft. (1093 Bp., Lónyay u. 34. 3. em. 21.) 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 06. 15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 06. 15. 



A napirendi pont rövid tartalma: A Búvársuli Sportegyesület elnöke azzal a 
kérelemmel fordult Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteréhez, hogy DMJV 
Polgármestere 730/2020. (VIII.07.) PM határozata alapján az Egyesülettel 
2020.10.02. napján kötött támogatási szerződés 5.2.a) pontjában szereplő 
támogatás felhasználása véghatáridejének módosítását kérje (korábban már egyszer 
kérte és meg is kapta). 
 
42.Javaslat a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. új 
ügyvezetőjének megválasztására 
 
AZ ELŐTERJESZTÉS ELŐKÉSZÍTÉS ALATT ÁLL!  
 
Előadó: a 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. 06. 15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 06. 15. 
A napirendi pont rövid tartalma: A DKKA Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 
megbízatása 2022. június 30-án lejár, ennek okán vezető tisztségviselőt szükséges 
megválasztani. 
 
43.Javaslat a DSE Röplabda Akadémia Nonprofit Kft., Dunaújváros Megyei 
Jogú város Önkormányzata által nyújtott támogatásokkal kapcsolatos 
nyilatkozat kiadására Tao elszámolás elősegítésére 
 
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 az ifjúsági, sport és turisztikai bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető  

  Engyel László ügyintéző 

Meghívott: Tomanóczy Tibor ügyvezető, DSE Röplabda Akadémia Nonprofit Kft. Gertheis Antal ügyvezető, Mobilissimus Kft. (1093 Bp., Lónyay u. 34. 3. em. 21.) 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 06. 15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 06. 15. 
ifjúsági, sport és turisztikai bizottság 2022. 06. 15. 
A napirendi pont rövid tartalma: A DSE Röplabda Akadémia Nonprofit Kft. 
kérelemmel kereste meg Dunaújváros MJV Önkormányzatát, mely szerint a 
korábban, a gazdasági társaság részére nyújtott önkormányzati támogatásokkal 
kapcsolatosan a Magyar Röplabda Szövetség Tao irodája a kérelemhez mellékelt 
nyilatkozat aláírását várja.  
 
44.Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgató 
munkaszerződésének módosítására 
 
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. 06. 15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 06. 15. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Önkormányzata Közgyűlése a 
278/2022. (V.19.) határozatával döntött a DVG Zrt.  vezérigazgatója személyéről és 
ugyanezen határozattal fogadta el a vezető tisztségviselő munkaszerződését. A 
munkaszerződés 11. pontjában rögzítésre került a pótszabadság, azonban annak 
mértéke nem, ennek okán szükséges azt módosítatni. 
 
45.Javaslat az önkormányzat tulajdonát képező és a DVG Zrt. kezelésében lévő 
lakások és nem lakás célú helyiségek vonatkozásában a 2021. évi 
ingatlankezelés, gazdálkodás bevételeiről és kiadásairól készült elszámolás 
elfogadására, a lakások bérleti díjhátralékából felhalmozódott tartozások 
leírására 
 
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:  Bencsik István elnök-vezérigazgató, DVG Zrt.  
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 06. 15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2022. 06. 15. 
Az előterjesztés rövid tartalma: Javaslat az önkormányzat tulajdonát képező és a 
DVG Zrt. kezelésében lévő lakások és nem lakás célú helyiségek vonatkozásában a 
2021. évi ingatlankezelés, gazdálkodás bevételeiről és kiadásairól készült elszámolás 
elfogadására, a lakások bérleti díjhátralékából felhalmozódott tartozások leírására. 
 
46.Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 2022. évi ingatlankezelési 
terve elfogadásra 
 
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:  Bencsik István elnök-vezérigazgató, DVG Zrt.  
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 06. 15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 06. 15. 
A napirendi pont rövid tartalma: A DVG Zrt. a hatályos ingatlan-kezelési megbízási 
szerződésben foglaltaknak megfelelően elkészítette a 2022. évi ingatlankezelési tervét. 
 
47.Javaslat a SZATNER-UNITY Kft. részére a Dunaújváros, Városháza tér 1–2. 
szám alatt található „B” épület földszintjén levő, 14. számú irodahelyiség 
bérbeadására 
 
Előadó:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Előkészítő:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 



Meghívott:  Szatmári Roland, a SZATNER-UNITY Kft. ügyvezetője 
Véleményező bizottságok: 
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 06. 15. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 06.15.  
Az előterjesztés rövid tartalma: Az előterjesztés a SZATNER-UNITY Kft. részére, a 
Dunaújváros, Városháza tér 1–2. szám alatt található „B” épület földszintjén levő, 14. 
számú irodahelyiség bérbeadására tesz javaslatot. 
 
48.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:          a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke                                                              
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: dr. Vántus Judit osztályvezető 
                       dr. Horinka Hajnalka ügyintéző 
Meghívott:       
Véleményező bizottságok:     
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 06. 15.                                     
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2022. 06. 15. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés az önkormányzat tulajdonában 

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 értékesítésére tesz javaslatot. Az értékbecslési 
szakvélemény szerint az ingatlan forgalmi értéke 8.300.000,- Ft. 
 
49.Javaslat a Dunaújváros belterület 21/2/G/11. helyrajzi szám alatt felvett, 
természetben 2400 Dunaújváros, Esze Tamás utca 13/A. földszint „felülvizsgálat 
alatt” található, 157 m² területű „iroda” megnevezésű ingatlanból 22 m² 

nagyságú (raktár) ingatlanrész vonatkozásában a Grocery-Pent Kft. -vel kötött 
bérleti szerződés meghosszabbítására  
 
Előadó: vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő: dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
 dr. Horinka Hajnalka ügyintéző 

Meghívott: Mátyásy Nándor ügyvezető, Grocery-Pent Kft.                                                                                          
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 06. 15. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 06. 15. 

A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Önkormányzata és a Grocery-Pent Kft. között a Dunaújváros belterület 21/2/G/11. 
helyrajzi szám alatt felvett  – természetben a Dunaújváros belterület, Esze Tamás utca 
13/A. földszint „felülvizsgálat alatt” található, 157 m² területű „iroda” megnevezésű 
ingatlan 22 m² nagyságú ingatlanrész vonatkozásában létrejött szerződés 

meghosszabbítására tesz javaslatot. 
 
 
 



50.Javaslat a Makay Ügyvédi iroda által tett jogi állásfoglalás elfogadásáról a 
szennyvíztisztító telep sodorvonali bevezetésének műszaki megvalósítására a 
BRIVI-SZER Kft-vel kötött vállalkozási szerződéssel összefüggésben 

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

Előkészítő: dr. Vántus Judit osztályvezető 

                       dr. Horinka Hajnalka ügyintéző 

Meghívott:     Dr. Makay Péter, Makay Ügyvédi Iroda 

Véleményező bizottságok:     
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 06. 15.                                     
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2022. 06. 15. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a szennyvíztisztító telep 
sodorvonali bevezetésének műszaki megvalósítására a BRIVI-SZER Kft-vel kötött 

vállalkozási szerződés megszüntetésével összefüggő egyes jogi feladatok ellátásával 
megbízott Makay Ügyvédi Iroda által előkészített jogi állásfoglalás elfogadására tesz 
javaslatot. 
 

51.Javaslat a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. „f.a.” 
működéséhez egyezségi ajánlat és fizetőképesség helyreállítására alkalmas 
program elfogadására vonatkozó 291/2022.(V.26) számú határozat 
módosítására 
 
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 

Meghívott: dr. Huszti Zsolt ügyvezető 
                       dr. Mohai Máté István egyéni ügyvéd 
                        dr. Mészáros Emese ügyvéd 
                        dr. Réder Erika ügyvéd 
Véleményező bizottságok:  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 06. 15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 06. 15. 

A napirendi pont rövid tartalma: Javaslat a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító 

Szolgáltató Kft. „f.a.”működéséhez egyezségi ajánlat  és  fizetőképesség 

helyreállítására alkalmas program elfogadására vonatkozó 291/2022.(V.26) számú 

határozat módosítására. 
 
52.Egyebek 
 
Dunaújváros, 2022. június 10. 
 
                Tóth Kálmán s.k. 
                                                                                             a bizottság elnöke 


