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M E G H Í V Ó 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottsága,  
2022. június 30-án (csütörtök) 08,40 órai kezdettel  

nyílt ülést tart, melyre meghívom 
 

 
Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 2. „C” épület, Közgyűlési terem 
 
Javasolt napirendek: 
 
1.Javaslat az ELENA projekttel kapcsolatos elvi állásfoglalás kialakítására 
 

Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő:  Beéry Réka Városüzemeltetési Osztályvezető 

Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 06. 30. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 06. 30. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés az ELENA projekt, 
Energiahatékonysági Szolgáltató (ESCO) feltételes közbeszerzéséhez összeállított 
műszaki dokumentációjával kapcsolatos elvi állásfoglalás kialakítására irányul. 
 

 
2.Javaslat a Palacenter Bt-vel kötendő vállalkozási szerződés módosítására 
 
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Beéry Réka városüzemeltetési osztályvezető  

  Koczó Viktória gondnoksági ügyintéző 

Meghívott: - Gertheis Antal ügyvezető, Mobilissimus Kft. (1093 Bp., Lónyay u. 34. 3. em. 21.) 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 06. 30. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 06. 30. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a Polgármesteri Hivatal 
lapostetős “B” épületének tetőszigetelési munkáira vonatkozó vállalkozási szerződés 
1.sz módosításának véleményezésére irányul. 
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3.Javaslat az Innopark Nkft. elszámolása, kontrollrendszere, SZMSZ-e és 
gépkocsihasználati szabályzata elfogadására, valamint támogatási szerződés 
módosítására 
 
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:  dr. Huszti Zsolt Innopark Nkft. ügyvezető 
Véleményező bizottságok:  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 06. 30.  
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 06. 30. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Önkormányzata Közgyűlése 
511/2021.(V.26.) határozatában döntött az Innopark Nkft-vel történő, több évre szóló 
támogatási szerződés megkötéséről. A szerződés értelmében a társaság köteles 
minden év május 31. napjáig elszámolni a támogatás felhasználásáról. Az Nkft. 
benyújtotta a 2021. évre eső támogatás felhasználásáról szóló elszámolást. Az 
előterjesztés ezen felül az SZMSZ és a gépkocsihasználati szabályzat elfogadására, 
a támogatási szerződés módosítására, valamint az ÁSZ ellenőrzéshez kapcsolódó 
nyilatkozat megtételére irányul. 
 
 
4.Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 2021. évről szóló belső 
ellenőrzési jelentése 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. 30. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 06. 30. 
A napirendi pont rövid tartalma: A DVG Zrt. a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 
2021. évről szóló belső ellenőrzési jelentése elfogadásra. 
 
 
5.Javaslat a DKKA Nonprofit Kft. tulajdonosi hozzájárulási kérelmének 
elbírálására 
 
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:     Horváth Tibor DKKA Nonprofit Kft. képviseletében 
Véleményező bizottságok:     
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 06. 30.                                     
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2022. 06. 30. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a DKKA Nonprofit Kft. kérelme 
alapján a 316/7 helyrajzi számon levő ingatlanon az általa üzemeltetett létesítmények 



vonatkozásában a DKKA Nonprofit Kft. által tervezett projektelem megvalósításához 
történő hozzájáruló nyilatkozat megtételére tesz javaslatot. 
 
 
6.Javaslat a dunaújvárosi Jégcsarnokra vonatkozóan üzemeltetési szerződés 1. 
számú módosításáról 
 

Előadó:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 

Előkészítő:  dr. Horváth Petra ügyintéző 

Véleményező bizottság:  
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 06. 30.  
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 06. 30. 
Meghívott:  Azari Zsolt – a Dunaújvárosi Jégkorong Kft. ügyvezetője 

Az előterjesztés rövid tartalma: DMJV Önkormányzata és a Dunaújváros 
Jégkorong Kft. között létrejött üzemeltetési szerződés 2022. június 30. napjáig áll fenn, 
így az előterjesztés az üzemeltetési szerződés meghosszabbítására tesz javaslatot 
2022. július 01. napjától 2023. június 30. napjáig. 
 
 
7.Javaslat a TOP-6.3.3-16-DU1-2018-00001 „Táborállás csapadékvíz elvezetése” 
című projekt keretében a Barsi Dénes utca kivitelezési feladatainak ellátására 
irányuló szerződés megkötésére 
 
Előadó:  pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Szabó Imre főépítészi és pályázati osztályvezető  
Meghívott: Horváth Anita - Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezetője 
 Bencsik István – DUNANETT Nonprofit Kft. ügyvezetője 
Véleményező bizottság:  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 06. 30.  
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 06. 30.   
Az előterjesztés rövid tartalma: Az előterjesztés a TOP-6.3.3-16-DU1-2018-00001 
„Táborállás csapadékvíz elvezetése” című projekt keretében a Barsi Dénes utcai 
létesítmények kivitelezési feladatainak ellátásáról szóló in-house feladatellátási 
szerződés elfogadására és megkötésére irányul. 
 
 
8.Javaslat a dunaújvárosi 3680/3 helyrajzi számon nyilvántartott belterületi 
ingatlanból kialakításra kerülő 3680/6 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó pályázat 
értékelésére 
 
Előadó:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Előkészítő:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző 
Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 06. 30. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 06. 30. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a 
344/2022.(V.30.) számú határozatában döntött a dunaújvárosi 3680/3 helyrajzi 



számon nyilvántartott belterületi ingatlanból kialakításra kerülő 3680/6 hrsz.-ú ingatlan 
pályázati úton történő elidegenítéséről. A pályázat postára adásának határideje 2022. 
június 20. volt. A kiírásra 1 db pályázat érkezett. 
 
Dunaújváros, 2022. június 29. 
 
                Tóth Kálmán s.k. 
                                                                                             a bizottság elnöke 


