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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  

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 a 
Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2017. 
(XII.15.) önkormányzati rendelete módosítására 
 

Előadó: Pintér Tamás polgármester  

Előkészítő:    Dr. Petánszki Lajos aljegyző 

Meghívott:      - 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                          2022. 07. 12. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Közgyűlés Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítása a tanácsnokokra vonatkozó egyik rendelkezés 
változtatását célozza. 
 
2.Javaslat az önkormányzati képviselő, a nem képviselő bizottsági tag és a 
tanácsnok tiszteletdíjáról szóló 16/2020. (III.27.) önkormányzati rendelet 
módosítására 
 
Előadó: a polgármester 
Előkészítő: Dr. Petánszki Lajos aljegyző 

Meghívott:  

Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 07. 12. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 07. 12. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a közgyűlési képviselők, a nem 
képviselő bizottsági tagok, a tanácsnokok tiszteletdíjáról szóló rendelet módosítását 
célozza. 
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3.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 
egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról és kialakításáról szóló 
20/2017. (V.19.) önkormányzati rendelete módosítására 

 

Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő:  Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 

Meghívott:  Vargáné Kocsis Anikó, 
  az Egészségmegőrzési Központ intézményvezetője 

 Németh Lászlóné, FMKH DJH járási szakfelügyelő ápoló 

Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság  2022. 07. 12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 07. 12. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi 
CXXIII. törvény 6. §-ának (1) bekezdése a települési önkormányzat képviselő-
testületének hatáskörébe utalja a praxiskezelő által megadott szempontok alapján az 
egészségügyi alapellátások körzeteinek kialakítását. Az alapellátási területi ellátási 
kötelezettségről szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet 
több ponton pontosítja az alaprendeletet. 
 
4.Javaslat Dunaújváros településszerkezeti tervének módosítására 
 
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:  Vass Jenő igazgatási és szolgáltatási vezető,  
 Hamburger Hungária Kft. 
Véleményező bizottságok: 
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 07. 12. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 07. 12. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése 827/2021. (IX.16.) határozatával döntött Dunaújváros településrendezési 
eszközeinek módosításáról úgy, hogy a Kisapostagtól átkerült területek ipari 
területre, Gip építési övezetbe kerüljenek. A rendezési terv módosításával 
kapcsolatos folyamat lezárult és elkészült a rendezési terv módosítás. 
 
5.Javaslat Dunaújváros MJV Közgyűlésének Dunaújváros Helyi Építési 
Szabályzatáról szóló 15/2016. (V.20.) önkormányzati rendelet módosítására 
 
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:  Vass Jenő igazgatási és szolgáltatási vezető,  
 Hamburger Hungária Kft. 
Véleményező bizottságok: 
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 07. 12. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 07. 12. 



A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése 827/2021. (IX.16.) határozatával döntött Dunaújváros településrendezési 
eszközeinek módosításáról úgy, hogy a Kisapostagtól átkerült területek ipari 
területre, Gip építési övezetbe kerüljenek. A rendezési terv módosítással kapcsolatos 
folyamat lezárult és elkészült a rendezési terv módosítás. 
 
6.Javaslat Dunaújváros Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának és TOP 
Plusz Városfejlesztési Programtervének megismerésére 
 
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:  Horváth Anita DV N Zrt. vezérigazgatója 
Véleményező bizottságok: 
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság   2022. 07. 12. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 07. 12. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Önkormányzata Közgyűlése a 
818/2021. (IX.16.) határozatával döntött a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia 
(továbbiakban FVS) elkészítéséről. A TOP_Plusz-1.3.1-21 felhíváson keretében 
benyújtás feltétele, hogy a Fejér Megyei Közgyűlés megismerje és nyilatkozatával 
jóváhagyja Dunaújváros MJV Önkormányzata által készített FVS-t és TOP Plusz 
Programtervet. (továbbiakban TVP) A Fejér Megyei Közgyűléstől megérkezett a 
támogató határozat és nyilatkozat, melyeket az FVS-sel és a TVP-vel tájékoztatásul 
terjesztünk elő. 
 
7.Javaslat a TOP-6.1.5. Közlekedésfejlesztés projektek kivitelezésére vonatkozó 
szerződések 2.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. 07. 12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 07. 12. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a TOP 6.1.5 projektek kivitelezési 
munkáira vonatkozó vállalkozási szerződések 2.sz módosításának véleményezésére 
irányul. 
 
8.Javaslat az EUCF - European City Facility - Városokkal a városokért – helyi 
fenntartható energetikai beruházások támogatása 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 
Meghívott:   
Véleményező bizottság:  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 07. 12 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 07. 12 
közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság 2022. 07. 12 
Az előterjesztés rövid tartalma: Az EUCF - European City Facility - Városokkal a 
városokért – helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása című pályázat 
keretében nyújt segítséget önkormányzatok és önkormányzati társulásoknak, mely 4 
fordulójából ez a 4. utolsó felhívási ciklus. A felhívás célja, hogy segítse a városokat 
a fenntartható, energiahatékonyságot és a megújuló energia alkalmazását célzó 
beruházásokban rejlő lehetőségek kiaknázásában. A pályázat 2022. június 9. és 
2022. szeptember 30. között nyújtható be. Az előterjesztés tárgya a pályázaton való 
indulás és az elkészítők megbízásának a jóváhagyása. 
 
9.Javaslat az EMAS Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszer 
hatósági határozat alapján felülvizsgálati hitelesítő auditálására akkreditált 
hitelesítő kiválasztására 
 
Előadó: a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság elnöke 
 a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Deák Mária hatósági főosztályvezető 
 Petrovickijné Dr. Angerer Ildikó környezetvédelmi vezető ügyintéző 
Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 
közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság 2022. 07. 12 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 07. 12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 07. 12. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatalának regisztrált EMAS Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszerét 
jogszabály szerint a Környezetvédelmi Nyilatkozattal együtt 3 évente szükséges 
felülvizsgálni és újrahitelesíttetni. A hitelesítés kötelezettsége hatósági elbírálás alá 
esik, így egy árajánlatot kértünk be Ferjancsik Zsombortól a DQS Hungary Kft. 
egyéni EMAS hitelesítőjétől (1026 Budapest, Guyon R. u. 21.), aki kezdetektől fogva 
hitelesítette a hivatal környezetirányítási rendszerét és a közigazgatási, 
önkormányzati ágazatra akkreditációval rendelkezik. A hitelesítés költsége 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2022. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2022. (II.16.) számú 
önkormányzati rendelete, 7. melléklet, 7. környezetvédelem és hulladékgazdálkodás 
cím, dologi kiadások sorában rendelkezésre áll. 
 
10.Javaslat Táborállás közterületi munkáinak elvégzésére 
 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Beéry Réka városüzemeltetési osztályvezető  
 Mózes Tibor ügyintéző 
Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 



pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 07. 12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 07. 12. 
A napirendi pont rövid tartalma: Jelen előterjesztés Táborállás közterületi 
munkáinak elvégzésére tesz javaslatot a DUNANETT Nonprofit Kft. árajánlata 
alapján bruttó 20.318.252.- Ft összegben. 
 
11.Javaslat Dunaújváros közvilágítás elemeinek karbantartása tárgyú 
szerződés 1. számú módosítása 
 

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. 07. 12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 07. 12. 
A napirendi pont rövid tartalma:Dunaújváros közvilágítás aktív elemeinek 
karbantartására vonatkozó határozott idejű szerződés 2022. 09. 29-én lejár. A 
szerződés a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjának alkalmazásával további 6 
hónappal a szerződés meghosszabbítható. 
 
12.Javaslat zárt kutyafuttató kialakítására a Hengerész utca és a Béke krt. által 
körülhatárolt parkos területen 
 
Előadó:  ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
 pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke  
Előkészítő:  Tóth Andrea ügyintéző 
Véleményező bizottság:  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési Bóbizottság  2022. 07. 12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 07. 12. 
Az előterjesztés rövid tartalma:Dunaújváros területén meglehetősen nagy 
létszámú kutyatartó közösség él, főként a sűrűn lakott városrészekben. A városban 
jelenleg egyetlen körbekerített kutyafuttató van, habár igény a városlakók részéről 
folyamatosan érkezik. Jelen előterjesztés javaslatot tesz a Hengerész utca és a Béke 
krt. által körülhatárolt parkos területen zárt kutyafuttató kialakítására. 
 
13.Javaslat a Ruhagyári út elválasztott rendszerű kommunális szennyvízének 
gyűjtése és a város közcsatorna hálózatával való összekötése tekintetében 
kötött tervezési szerződés módosítására 

 

Előadó:  Beéry Réka városüzemeltetési osztályvezető 

Előkészítő:  Beéry Réka városüzemeltetési osztály vezetője 

 Nyáradi Anna ügyintéző 

Meghívott:  Szél Tamás, Metaduo Kft. ügyvezető  
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 07. 12. 
ügyrendi, Igazgatási és Jogi bizottság  2022. 07. 12. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a Ruhagyári út elválasztott 
rendszerű kommunális szennyvízének gyűjtése és a város közcsatorna hálózatával 



való összekötésének tervezése tekintetében a vállalkozási szerződés módosítására 
tesz javaslatot. A módosítás csak a teljesítési határidőket érinti. 
 
14.Javaslat a Volánbusz Zrt. 2022. évi 1-4. havi tájékoztatója megismerésére  
 

Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 

 Engyel László ügyintéző 

Meghívott:  Kameniczky Ákos Péter forgalmi és kereskedelmi főigazgató, 
VOLÁNBUSZ Zrt. 

 Baranyai Gergely forgalmi működéstámogatás vezető,  
 VOLÁNBUSZ Zrt. 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 07. 12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 07. 12. 
A napirendi pont rövid tartalma: A VOLÁNBUSZ Zrt. megküldte Dunaújváros MJV 
Önkormányzata részére a 2022. évi 1-4. havi tájékoztatóját. 
 
15.Javaslat a DVG Dunaújváros Vagyonkezelő Zrt.-vel, a Szabadstrand, 
Táborhely-Kemping üzemeltetése tárgyban kötött üzemeltetési szerződés 
kiegészítésére 
 

Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő:  Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 

 Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző 

Meghívott:  Bencsik István elnök-vezérigazgató, DVG Zrt. 
Véleményező bizottságok:  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 07. 12. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 07. 12. 
A napirendi pont rövid tartalma: A DVG Dunaújváros Vagyonkezelő Zrt.-vel a 
Szabadstrand, Táborhely-Kemping üzemeltetése tárgyban kötött üzemeltetési 
szerződés nem rendelkezik a létesítményekben található ingó vagyontárgyak 
üzemeltetésbe adásáról, ezért az üzemeltetési szerződés erre vonatkozó kiegészítése 
szükséges.  
 
16.Javaslat a Mezőföldi Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság, 
mint kijelölt közérdekű víziközmű üzemeltető részére Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala és intézményei felhasználóknak 
felhasználási helyenként víziközmű szolgáltatási átalánydíj fizetési 
kötelezettség vállalására 
 

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

Előkészítő:  dr. Vántus Judit osztályvezető  
Meghívott:  Perlik Tamás Pál ügyvezető Mezőföldi Regionális Víziközmű Korlátolt 

Felelősségű Társaság  
Véleményező bizottságok:  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 07. 12.  



ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 07. 12. 
A napirendi pont rövid tartalma: az előterjesztés a Mezőföldi Regionális Víziközmű 
Korlátolt Felelősségű Társaság, mint kijelölt közérdekű víziközmű üzemeltető részére 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala és 
intézményei felhasználóknak felhasználási helyenként víziközmű szolgáltatási 
átalánydíj fizetési kötelezettség vállalására vonatkozik 

 
17.Javaslat a Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezetével bérleti szerződés 
megkötésére a 2400 Dunaújváros, Erdő sor 37/A szám alatti Széchenyi 
Kollégium 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:  
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 07. 12 

ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 07. 12. 
Az előterjesztés rövid tartalma: Javaslat a Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei 
Szervezetével bérleti szerződés megkötésére a 2400 Dunaújváros, Erdő sor 37/A 
szám alatti Széchenyi Kollégium vonatkozásában. 
 
18.Javaslat a 270/2022. (V.19) határozatban foglalt, a dunaújvárosi 1546/1 és 
1548/1 helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonú építési telkek út kialakítását 
szolgáló ingatlanok cseréjére vonatkozó ajánlat módosítására 
 
Előadó:  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  
 Simon Balázs Tető-Generál Kft. ügyvezető  
Véleményező bizottságok:  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 07. 12.  
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 07. 12. 
A napirendi pont rövid tartalma: az előterjesztés a 270/2022. (V.19) határozatban 
foglalt ajánlatra Idei János a dunaújvárosi 1544 hrsz-ú ingatlan, és Simon Balázs a 
Tető-Generál Kft. képviselője a dunaújvárosi 1545 hrsz-ú ingatlan tulajdonosai 
módosított ajánlata véleményezésére irányul. 
 
19.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
334/2021. (VI.16.) határozata módosítására - Búvársuli Sportegyesülettel kötött 
támogatási szerződés módosítása 
 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

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

 Engyel László ügyintéző 



Meghívott:  Gertheis Antal ügyvezető, Mobilissimus Kft.  
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 07. 12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 07. 12. 
ifjúsági, sport és turisztikai bizottság  2022. 07. 12. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Önkormányzata Közgyűlése a 
334/2021. (VI.16.) határozatával támogatta, hogy a Búvársuli Sportegyesülettel kötött 
támogatási szerződés módosuljon akként, hogy az Önkormányzat által nyújtott 
támogatási összeg felhasználási véghatárideje 2021. február 28-ra módosuljon. A 
határozatban jelzett „kezdő időpont” (2019. január 01.) elírása miatt szükséges a 
határozat módosítása. 
 
20.Javaslat adásvételi szerződés véleményezésére a dunaújvárosi 3680/6 hrsz.-ú 
ingatlan vonatkozásában 
 

Előadó:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 

Előkészítő:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 

 Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző 

Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 07. 12. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 
427/2022.(VII.06.) számú határozata alapján a dunaújvárosi 3680/3 helyrajzi számon 
nyilvántartott belterületi ingatlanból kialakításra kerülő 3680/6 hrsz.-ú ingatlanra kiírt 
nyilvános pályázat nyertese a Rhinomax Kft. lett. Az adásvételi szerződés tervezetét 
terjesztjük elő véleményezésre. 

 

21.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének Dunaújváros, 
Dunasor 15. szám alatti intézmény szakmai és technikai létszámának 
meghatározásáról szóló 94/2012. (III. 08.) határozatának 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 

 Molnár Lenke ügyintéző  
Meghívott:  -  
Véleményező bizottság: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság  2022. 07. 12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 07. 12. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 07. 12 

A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés DMJV Önkormányzata 
fenntartásában lévő Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet 
Idősek Otthonai intézmény szakmai létszámának módosítására tesz javaslatot.  
 

22.Javaslat a József Attila Könyvtár 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:      Tóth Éva – igazgató  

Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, és társadalmi kapcsolati bizottság 2022. 07. 12. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 07. 12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 07. 12. 
A napirendi pont rövid tartalma: A József Attila Könyvtár 2022. szeptember 10-én 
harmadik alkalommal rendezi meg a Könyvtér című programot. Az intézmény az 
önkormányzat támogatását kéri a rendezvény lebonyolításához. DMJV 
Önkormányzata a rendezvény megvalósításához 170.000,- forinttal járul hozzá a 
szervező József Attila Könyvtár előirányzatának emelésével.  
 
23.Javaslat a Miskolci Zsidó Hitközséggel szociális konyha működtetésére 
kötendő ellátási szerződés jóváhagyására 

 
Előadók:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 

Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 

Meghívott: Grósz Endre Iván ügyvezető 

 Deutsch Miklós elnök 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 07. 12. 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság  2022. 07. 12.   

A napirendi pont rövid tartalma: Az ellátási szerződés megkötésével a Miskolci 

Zsidó Hitközség szociális konyha szolgáltatást működtetne Dunaújvárosban. 
 
24.Javaslat a CityRocks Kft-vel megkötött megbízási szerződés 1. számú 
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:      Gajda Ferenc ügyvezető  

Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, és társadalmi kapcsolati bizottság  2022. 07. 12. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 07. 12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 07. 12. 
 A napirendi pont rövid tartalma: A Cityrocks Kft-vel megkötött szerződés 
értelmében „Cityrocks 2022 Dunaújváros” címmel zenei flashmob lebonyolítására kerül 
sor 2022. augusztus 4-7 -ig. A koncert  helyszíne eredetileg a Stadion lett volna, a 
rendezvény azonban a Szalki-szigeten kapna helyet és a programsorozatból kikerül a 
fotókiállítás. 
 
25.Javaslat az Om Dent Kft-vel megkötött adásvételi szerződés módosítására 
 

Előadók:  a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 



 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő:  Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 

  Molnár Lenke ügyintéző  
Meghívott: Otta Viktor ügyvezető, Om Dent Kft.  
Véleményező bizottság: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság  2022. 07. 12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 07. 12. 
A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Önkormányzata Közgyűlése 398/2022. 
(VI.22.) határozatában a 9-10. számú fogászati alapellátási körzetbe fogászati 
eszköz beszerzéséről döntött és adásvételi szerződést kötött az Om Dent Kft.-vel az 
eszköz beszerzésére 2022. július 31-ei teljesítéssel. Az Om Dent Kft. ügyvezetője 
kezdeményezte a teljesítési határidő 2022. szeptember 30. napjára történő 
módosítását. 
 
26.Javaslat a Pentele Egyesülettel kötendő támogatási szerződés 
jóváhagyására 

 
Előadó:           a humán szolgáltatási főosztályvezető 

Előkészítő:      Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 

                         Péter Kata intézményigazgatási vezető ügyintéző 

Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 2022. 07. 12. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 07. 12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 07. 12. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Pentele Egyesület azzal a kéréssel fordult 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatához, hogy 200.000, - Ft összeggel 
járuljon hozzá az egyesület nyári rendezvényeinek lebonyolításához.  
 
27.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2022. 
évi munkatervének 1. módosítására 

 
Előadó: a polgármester 
Előkészítő: Dr. Petánszki Lajos aljegyző 

Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 07. 12. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
2022. évi munkatervét módosítani szükséges oly módon, hogy abban a 2022. július 
14. napjára tervezett közgyűlési időpont törlésre kerüljön.  
 
Dunaújváros, 2022. július 11. 
 
 
 
                Tóth Kálmán s.k. 
                                                                                             a bizottság elnöke 


