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M E G H Í V Ó 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottsága,  
2022. július 12-én (kedd) 13,45 órai kezdettel megtartott  

nyílt ülését követően 
zárt ülést tart, melyre meghívom 

 
 
Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 2. „C” épület, Közgyűlési terem 
 
 
Javasolt napirendek: 
 
1.Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény magasabb 
vezetői álláshelyére benyújtott pályázat elbírálásáról, az intézmény magasabb 
vezetőjének megbízására 
 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 

 Molnár Lenke intézményigazgatási ügyintéző 

Meghívott:  Pályázók 
Véleményező bizottság: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2022. 07. 12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2022. 07. 12. 
Az előterjesztés rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése 164/2022. (IV.21.) határozatával a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros 
intézmény vezetésére pályázatot írt ki, mivel a BID igazgatójának vezetői megbízása 
2022. szeptember 30. napján megszűnik. Az előterjesztés a pályázatok elbírálására, 
a magasabb vezető megbízására irányul. 
 
2.Javaslat a Székesfehérvári Törvényszéken fiatalkorúak büntető ügyében eljáró 
ülnök megválasztásáról 
 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő: Dr. Petánszki Lajos aljegyző 

Meghívott:  

Véleményező bizottságok: 

ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                             2022. 07. 12. 
A napirendi pont rövid tartalma: A köztársasági elnök soron kívüli bírósági 
ülnökválasztást tűzött ki. A választás véghatárideje 2022. augusztus 31. napja, a 

mailto:ugyrendi@dunaujvaros.hu


Székesfehérvári Törvényszékre 1 fő fiatalkorúak büntető ügyében eljáró ülnök 
megválasztása a közgyűlés feladata. 
 
3.Javaslat önkormányzati bérlakások bérleti jogát átruházó csere szerződéshez 
történő bérbeadói hozzájárulás megadására 
 

Előadó: Dr. Deák Mária – főosztályvezető 

Előkészítő: Németh Edina – ügyintéző 

Véleményező bizottság: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2022. 07. 12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 07. 12. 
Az előterjesztés rövid tartalma: A Dunaújváros, Kalamár utca 3. I. emelet 5. és 
Dunaújváros, Akácfa utca 6. III. emelet 3. szám alatti bérlakások bérlői az 
önkormányzati ingatlanok bérleti jogát átruházó egymás közötti cseréjéhez kérik az 
önkormányzatnak, mint bérbeadónak a hozzájárulását. 
 
 
Dunaújváros, 2022. július 11. 
 
                Tóth Kálmán s.k. 
                                                                                             a bizottság elnöke 


