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M E G H Í V Ó 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottsága,  
2022. szeptember 14-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. 09. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 09. 14. 
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 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 
                        Kiss Dalma intézményigazgatási ügyintéző 
Meghívott: Hedericsné Boros Julianna az Egyesített Szociális Intézmény és 

Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai megbízott 
intézményvezetője 

mailto:ugyrendi@dunaujvaros.hu


  Mészárosné Libor Ágnes az Útkeresés Segítő Szolgálat 
intézményvezetője 

  Györök Éva, a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros megbízott 
vezetője 

Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 09. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 09. 14. 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2022. 09. 14. 
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 ellátásokért, 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. Az előterjesztés az önkormányzat 
által meghatározott intézményi térítési díjak megállapítására vonatkozik. 
 
3.Javaslat Dunaújváros településkép védelméről szóló rendelet módosításának 
elkészíttetésére 
 
Előadó:      a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 
Előkészítő:  Szabó Imre – osztályvezető 
 Kárgli Rita - településrendezési vezető ügyintéző 
Meghívott:   
Véleményező bizottságok: 
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 09. 14. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022 .09. 14. 
az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 2022. 09. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: A jelen gazdasági és energiaellátási helyzetben 
javasoljuk a napelemek és napkollektorok elhelyezésével kapcsolatban Dunaújváros 
MJV Közgyűlésének 43/2017. (XII.23.) településkép védelméről szóló rendeletének 
módosítását. 
 
4.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. I-VI. havi 
pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására 
 
Előadó: Pintér Tamás polgármester 
Előkészítő: Salamonné Pintér Mónika főosztályvezető 
 Börcs-Bajnok Csilla számviteli ügyintéző 
Meghívott: -  
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 09. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 09. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 
2022. évi költségvetésének I-VI. havi pénzügyi teljesítéséről, szöveges indoklással és 
számszaki melléklettel.  
 



5.Javaslat előirányzat átcsoportosítására személyi juttatások pénzügyi 
fedezetének biztosítására 
 

Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő:  Dr. Kaja Edit osztályvezető 

Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 09. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 09. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: Előre nem tervezhető személyi jellegű juttatások 
miatt szükségessé vált a költségvetési rendeletben előirányzat átcsoportosítása, 
ezen változások pénzügyi fedezetének biztosítására.  
 
6.Javaslat a „Virágos Dunaújvárosért 2022.” virágosítási verseny nyerteseinek 
a díjazása céljából a kertészet kiválasztásáról szóló polgármesteri határozat és 
szerződés tervezet véleményezésére 
 
Előadó: a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság elnöke 
 a pénzügyi, gazgasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Deák Mária hatósági főosztályvezető  
 Szántó Krisztina környezetvédelmi ügyintéző 
Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 
közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság 2022. 09. 14. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési  bizottság 2022. 09. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2022. 09. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: A „Virágos Dunaújvárosért 2022.” virágosítási 
verseny nyerteseinek díjazása céljából a díjak megrendeléséhez 3 árajánlatot 
kértünk be Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesterének 164/2022. (III.21.) 
számú határozata alapján. A legkedvezőbb ajánlatot tevő kertészetet választottuk ki a 
virágosítási verseny nyerteseinek díjazására.  

 

7.Javaslat két dunaújvárosi intézménynek/szervezetnek önkormányzati 
tulajdonú szakemberlakás bérlőkijelölési jogának biztosítására 
 
Előadó: szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 
 ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Radák Kálmán – osztályvezető 
 Németh Edina – általános igazgatási ügyintéző 
Meghívott: ------ 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság  2022. 09. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 09. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlésének a lakások és helyiségek bérletéről és a lakbérekről szóló 25/2017. 
(VI.16.) önkormányzati rendelete 44. § (1) bekezdése alapján bérlőkijelölési jogot 
biztosíthat. Két helyi intézmény/szervezet nyújtott be igényt szakemberlakásra. 
Bérlőkijelölési jogot – az illetékes bizottságok javaslata után – közgyűlési döntés 



alapján adhat az önkormányzat. A bérlőkijelölési jogra kötött megállapodás 
határozott időre szól. 
 
8.Javaslat DMJV közigazgatási területén a Duna-parti lépcsősor kábelhiba 
javításra vonatkozó szerződés megkötésére 

 

Előadó:  Beéry Réka városüzemeltetési osztályvezető 

Előkészítő:  Beéry Réka városüzemeltetési osztály vezetője 

 Gurubi István ügyintéző 

Véleményező bizottság: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 09. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 09. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma:A Kossuth Lajos u. és az Alsó Duna-parti út közötti 
lépcsősor közvilágítási kábele egy szakaszon meghibásodott A közvilágítás 
működésének érdekében szükséges a hibahelyen a meghibásodott kábelszakasz 
cseréje. A hibás kábelszakasz az önkormányzat tulajdonát képezi. 
 
9.Javaslat Dunaújváros, 2152 helyrajzi számú földrészletén található 2 db 
országos alappont pótlásáról 
 

Előadó:  Beéry Réka városüzemeltetési osztályvezető 

Előkészítő:  Beéry Réka városüzemeltetési osztály vezetője 

 Szedresi Csaba ügyintéző 

Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 09. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 09. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: Jelen előterjesztés Dunaújváros, 2152 helyrajzi 
számú földrészletén található 2 db országos alappont pótlására tesz javaslatot a 
Fejér Megyei Kormányhivatal kötelezést előíró határozata szerint. 
 

10.Javaslat Dunaújváros területén kijárt zöldterületekre zúzottkő terítésének 
munkálataira 
 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

 a ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő: Beéry Réka városüzemeltetési osztály vezetője 
Debreczeni Tamás területfejlesztési vezető ügyintéző  

Meghívott:  Bencsik István DVG Zrt. – elnök-vezérigazgató 
Véleményező bizottság:  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 09. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2022. 09. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a Dunaújváros területén kijárt 
zöldterületekre zúzottkő terítésének munkálataira tesz javaslatot a DVG Zrt. által 
megküldött árajánlatok alapján. 
 
 
 



11.Javaslat Dunaújváros területén kijárt zöldterület zúzottkő terítésének, járda 
felújításának, akadálymentes lejáró átalakításának munkálataira kötött 
vállalkozási szerződés módosítására 
 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

 a ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő: Beéry Réka városüzemeltetési osztály vezetője 
Debreczeni Tamás területfejlesztési vezető ügyintéző  

Meghívott:  Bencsik István DVG Zrt. – elnök-vezérigazgató 
Véleményező bizottság:  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 09. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 09. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a Dunaújváros területén kijárt 
zöldterületekre zúzottkő terítésének munkálataira kötött vállalkozási szerződés 
módosítására tesz javaslatot. A módosítás csak a Fáy A. u. 1–3. előtt aszfalt 
burkolatú járda felújítása térkő burkolattal II. ütem műszaki tartalmára és a 
vállalkozási díj csökkentésére vonatkozik. 
 

12.Javaslat a Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás c. projekt kapcsán 
elállás miatt keletkezett visszafizetési kötelezettség forrásának biztosítására 
 
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Szabó Imre főépítészi és pályázati osztályvezető 
 Rózsavölgyi Katalin pályázati koordinációs ügyintéző 
Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 09. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 09. 14.  
A napirendi pont rövid tartalma:.  A Honvédelmi Minisztérium értesítése 
alapján a Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás projekt kapcsán az 
SBF/1110/2017-NFM_SZERZ iktatószámú támogatási szerződéstől való 
elállás miatt, a projektben fel nem használt összeget az Önkormányzatnak 
vissza kellett fizetnie.Az előterjesztés tárgya a forrás (5 701 789 000 Ft) 
biztosítása és a költségvetési előirányzat (rovat) átcsoportosítás jóváhagyása 
a költségvetési rendelet módosításához. 
 
13.Javaslat a KEHOP-1.2.1.-18-2019-00254 Élhető éghajlatért - „Helyi 
klímastratégia és szemléletformálás Dunaújvárosban” című pályázathoz 
kapcsolódó az elkészült klímastratégia elfogadásáról 
 
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság elnöke 
Előkészítő: Szabó Imre főépítészi és pályázati osztályvezető 
 Bozóné Kovács Bettina pályázati koordinációs ügyintéző 
Meghívott:  Papp Luca Sára okl.környezetmérnök  
Véleményező bizottságok: 
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 09. 14. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 09. 14. 



a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság 2022. 09. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros MJV Önkormányzata Közgyűlése a 221/2021. (III.18.) határozatával 
döntött a Dunaújváros klímastratégiájának elkészítéséről. Az előterjesztés tárgya az 
elkészült stratégia végleges változatának megismerése és jóváhagyása. 
 
14.Javaslat a KEHOP-1.2.1-18-2019-00254 „Élhető Éghajlatért – Helyi 
klímastratégia és szemléletformálás Dunaújvárosban” c. projektben 
klímavédelmi konferencia megrendezéséhez kapcsolódó anyagköltség jellegű 
eszközbeszerzésekről  
 
Előadó: Szabó Imre főépítészi és pályázati osztályvezető 
Előkészítő: Szabó Imre osztályvezető 
 Bozóné Kovács Bettina pályázati koordinációs ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 09. 14. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 09. 14. 
közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság 2022. 09. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: A projektben klímavédelmi konferenciát 
rendezünk október 26-án. A rendezvény a projekt záró eseménye és az elkészült és 
jóváhagyott klímastratégiát mutatja be a résztvevőknek előadások keretében. A 
rendezvény megvalósításához anyagköltség tartozik, melyet meg kívánunk rendelni. 
Az előterjesztés tárgya az ajánlattevők körének kiválasztása, az ajánlattételi felhívás 
és a hozzá kapcsolódó szerződéstervezet véleményezése. 
 
15.Javaslat a KEHOP-1.2.1-18-2019-00254 „Élhető éghajlatért - helyi 
klímastratégia és szemléletformálás Dunaújvárosban” c. projektben a 
rendezvényszervezés és kommunikációs feladatok ellátása tárgyú szerződés 5. 
számú módosítására 
 
Előadó: Szabó Imre főépítészi és pályázati osztályvezető 
Előkészítő: Szabó Imre főépítészi és pályázati osztályvezető 
 Bozóné Kovács Bettina pályázati koordinációs ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 09. 14. 
Az előterjesztés rövid tartalma: Az előterjesztés a KEHOP-1.2.1-18-2019-00254 
„Élhető éghajlatért - helyi klímastratégia és szemléletformálás Dunaújvárosban” c. 
projektben a rendezvényszervezés és kommunikációs feladatok ellátásához 
kapcsolódó az Atlantis Child Trainer Kft. -vel  megkötött szerződésben a  2. 
tevékenységben a kommunikációs feladatok pontos meghatározására irányul. 
Minden egyéb pontban változatlanul hagyja.  
 
16.Javaslat a TT1 Kft.-vel kötött szerződésmódosítás véleményezésére 
 
Előadó: Szabó Imre osztályvezető 
Előkészítő: Szabó Imre osztályvezető 
 Kárgli Rita településrendezési vezető ügyintéző 
Meghívott:  



Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 09. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Önkormányzata a helyi építési 
szabályzat felülvizsgálatának egyeztetési anyagának elkészítésére szerződést kötött 
a TT1 Kft.-vel. A szerződésmódosítás a határidők módosítására vonatkozik. 
 
17.Javaslat Baracs településrendezési eszközei tervezetének egyeztetési 
anyagának véleményezésére 
 
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 bizottságok: 
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 09. 14. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 09. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: Baracs Község Önkormányzata döntött a 
településrendezési eszközeinek elkészítéséről. A településfejlesztési koncepcióról, 
az integrált területfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) 
Korm. rendelet előírásainak megfelelően elkészíttette az egyeztetési anyagot, 
amellyel kapcsolatban kéri az önkormányzat véleményét 
 
18.Javaslat Dunaújváros hatályos településrendezési eszközeinek 
(településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat) felülvizsgálatával 
kapcsolatos döntések meghozatalára 
 
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. 09. 14. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 09. 14. 
Az előterjesztés rövid tartalma:Az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása miatt szükséges Dunaújváros hatályos 
településrendezési eszközei felülvizsgálatával kapcsolatban döntéseket hozni. 
 
19.Javaslat a TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00001 „Kerékpárút fejlesztése 
Dunaújvárosban”projekt szerződésmódosításaival 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: Horváth  Anita  ügyvezető igazgató - Vasmű u.41. Irodaház Kft. 
Véleményező bizottságok: 



ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 09. 14. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 09. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma:Az előterjesztés a TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00001 
„Kerékpárút hálózat fejlesztése Dunaújvárosban” projekt megvalósítása érdekében a 
Vasmű u. 41. Kft-vel kötött projektmenedzseri, közbeszerzési, műszaki ellenőri és PR 
feladatok ellátására vonatkozó szerződések módosítására, véleményezésére irányul.   
 
20.Javaslat az időskorúak támogatása időpontjának meghatározására 
 
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 
 Lévay Katalin osztályvezető  
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2022. 09. 14. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 09. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 09. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlésének a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális 
ellátásokról szóló 26/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelete 23. § (1) bekezdése 
szerint az önkormányzat évente időskorúak támogatása címen települési támogatást 
nyújt. A 23. § (2) bekezdése szerint a Közgyűlés a mindenkori költségvetési rendelet 
elfogadását követően dönt az adott évben a támogatás nyújtásának időpontjáról. 

 

21.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolására 

 
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 

 Lévay Katalin osztályvezető  
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 09. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 09. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: A szomszédos országban fennálló humanitárius 
katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal 
kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 104/2022. (III. 22.) Korm. rendelet 2. alcíme 
szerint a helyi önkormányzat az ideiglenes védelemre jogosult vagy a menedékes 
szállása és ellátása után támogatásra jogosult. Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata részére a támogatási okiratok alapján nyújtott, a menedékesek 
ellátásával kapcsolatos támogatás helyes elszámolásához szükséges Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata alaptevékenységének kormányzati funkciók 
szerinti besorolásának kiegészítése. 
 
 
 



22.Javaslat az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet 
Idősek Otthonai szakmai programjának, szervezeti és működési szabályzata 
jóváhagyására 
 
Előadó:  humán szolgáltatási főosztályvezető 
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 

  Kiss Dalma intézményigazgatási ügyintéző 
Meghívott: Hedericsné Boros Julianna megbízott vezető 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2022. 09. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 09. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Önkormányzata 377/2022. (VII.13.) 
határozatával módosította az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent 
Erzsébet Idősek Otthonai szakmai és technikai létszámának meghatározásáról szóló 
94/2012. (IIII.08.) határozatát. Az engedélyezett szakmai létszámon belüli változást 
az intézmény dokumentumaiban át kell vezetni. Az Egyesített Szociális Intézmény és 
Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai 2022. május 1. napjával számlavezető 
pénzintézetet váltott. Az intézmény számlaszámának változását az intézmény 
Szervezeti és Működési Szabályzatában át kellett vezetni.  
 
23.Javaslat az Útkeresés Segítő Szolgálat szakmai programjának, szervezeti és 
működési szabályzatának elfogadására 
 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke  
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 
 Kiss Dalma intézményigazgatási ügyintéző 
Meghívott: Mészárosné Libor Ágnes intézményvezető  
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2022. 09. 14.  
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 09. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az Útkeresés Segítő Szolgálat 2022. május 1. 
napjával számlavezető pénzintézetet váltott. Az intézmény számlaszámának 
változását az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában át kellett vezetni.  
 
24.Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros szakmai programjának, 
szervezeti és működési szabályzatának elfogadására 
 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke  
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 
 Kiss Dalma intézményigazgatási ügyintéző 
Meghívott:  Györök Éva megbízott vezető  
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2022. 09. 14.  
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 09. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros 2022. 
május 1. napjával számlavezető pénzintézetet váltott. Az intézmény 
számlaszámának változását az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában 
át kellett vezetni.  



25.Javaslat az Intercisa Múzeum szervezeti és működési szabályzata 
jóváhagyására 
 
Előadó:   humán szolgáltatási főosztályvezető 

Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 
   Péter Kata intézményigazgatási vezető ügyintéző 

Meghívott: Farkas Lajos - igazgató 

Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 2022. 09. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 09. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az Intercisa Múzeum 2022. május 1. napjával 
számlavezető pénzintézetet váltott. A múzeum számlaszámának változását az 
intézmény  SZMSZ-ben át kell vezetni, továbbá a dokumentumba függelékek 
 
26.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában 
lévő Dunaújvárosi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának és 
Házirendjének jóváhagyására 
 
Előadó: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 
 Kovács Anita intézményigazgatási ügyintéző 
Meghívott: Gyenes Józsefné – a Dunaújvárosi Óvoda intézményigazgatója  
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 2022. 09. 14.  
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 09. 14.  
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése 220/2022. (V.19.) határozatában döntött a Dunaújvárosi Óvodában 
engedélyezett álláshelyek létszámáról. Az intézmény alapító okirata is módosult, 
melyről Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 346/2022. 
(VI.16.) határozatában döntött. Az intézmény 2022. május 1. napjával számlavezető 
pénzintézetet váltott. Az óvodát érintő jogszabályi, személyi és egyéb változásokat 
az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában és a Házirendben is át kell 
vezetni, továbbá a dokumentumba függelékek kerültek.  
 
27.Javaslat az Egészségmegőrzési Központ Szervezeti és Működési 
Szabályzatának jóváhagyására 
 
Előadó: humán szolgáltatási főosztályvezető  
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána humán szolgáltatási főosztályvezető 
  Szünderné Katrics Renáta ügyintéző 
Meghívott: Vargáné Kocsis Anikó intézményvezető 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2022. 09. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 09. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma:Az Egészségmegőrzési Központ 2022. május 1. 
napjával számlavezető pénzintézetet váltott. Az Egészségmegőrzési Központ 
számlaszámának változását az intézmény SZMSZ-ben át kell vezetni, továbbá a 
dokumentum függelékeit módosítani szükséges.  
 



28.Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2023. évi fordulójához való csatlakozásra 
 
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: - 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2022. 09. 14. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság   2022. 09. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2022. 09. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Kulturális és Innovációs Minisztérium az idei 
évben meghirdette a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatot. Önkormányzatunk eddig minden évben csatlakozott az 
ösztöndíjpályázathoz. Az előterjesztés a 2023. évi csatlakozás szándékáról szól.  
 
29.Javaslat a Dunaferr-Art Dunaújváros Alapítvánnyal kötött közművelődési 
együttműködési megállapodás felülvizsgálatára, új megállapodás megkötésére 
 
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 a humán szolgáltatási főosztály vezetője 
  Péter Kata vezető ügyintéző 
Meghívott:  Várnai Gyula - elnök 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, és társadalmi kapcsolati bizottság 2022. 09. 14.  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 09. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 09. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az önkormányzat és a Dunaferr-Art Dunaújváros 
Alapítvány 2000-ben Közművelődési együttműködési megállapodást kötött. Az azóta 
történt változások indokolják a megállapodás felülvizsgálatát és az új szerződés 
megkötését. 
 

30.Javaslat a Zalagast Kft-vel közétkeztetési feladatok ellátására megkötött 
vállalkozási szerződés 3. sz. módosítására 

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

  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 a humán szolgáltatási főosztály vezetője 

      Péter Kata vezető ügyintéző 

Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, és társadalmi kapcsolati bizottság 2022. 09. 14. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 09. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 09. 14. 



szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság  2022. 09. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Önkormányzata a Zalagast Kft-vel kötött 
vállalkozási szerződés alapján látja el a köznevelési intézményekben, valamint az 
Egyesített Szociális Intézmények és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai 
intézményben a közétkeztetési feladatokat. A feladatellátási helyekben történt 
változások miatt a szerződés módosítása szükséges. 
 
31.Javaslat a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetséggel megkötött támogatási 
szerződés módosítására 
 
Előadó:  humán szolgáltatási főosztályvezető 
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 
 Szünderné Katrics Renáta ügyintéző  
Meghívott:  Petrás Gábor főtitkár 
Véleményező bizottságok: 
ifjúsági, sport és turisztikai bizottság 2022. 09. 14.  
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 09. 14. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 09. 14.. 
A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Polgármestere 336/2022. (V.25.) 
határozatában a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség részére 402.971,- Ft vissza 
nem térítendő támogatás nyújtásáról döntött, melynek felhasználási határideje: 2022. 
június 30. A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség kezdeményezte a felhasználás 
véghatáridejének 2022. július 31. napjára történő módosítását. 
 
32.Javaslat a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség 2022. évi támogatására 
 
Előadók:  ifjúsági, sport és turisztikai bizottság elnöke  
 ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke  
Előkészítő:  Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 
 Szünderné Katrics Renáta intézményigazgatási ügyintéző 
Meghívott:  Kalácska  András elnök  
Véleményező bizottságok: 
ifjúsági, sport és turisztikai bizottság 2022. 09. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 09. 14. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 09. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség azzal a 
kérelemmel fordult Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatához, hogy a 
szövetség 2022. évi további eredményes és zavartalan működéséhez 2.500.000,- Ft 
támogatást biztosítson. 
 
33.Javaslat az Innopark Nkft. támogatási szerződése 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. 09. 14.  



ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2022. 09. 14.  
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. Az Innopark Nkft. vezetője kérelmezte a 
támogatási szerződés módosítását feladatainak a városmarketing-tervezési 
tevékenységgel történő bővülése miatt. A szerződést a felek egy alkalommal 
módosították Az előterjesztés a támogatási szerződés újabb módosítására irányul. 
 
34.Javaslat a Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum területén lévő 
önkormányzati tulajdonú ingóságokkal kapcsolatos döntés meghozatalára 
 
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. András István Dunaújvárosi Egyetem rektor 
 Bartal Orsolya DUE Bánki Donát Technikum intézményvezető 
Véleményező bizottságok:  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 09. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 09. 14  
A napirendi pont rövid tartalma: A Bánki Donát Technikum 2021. augusztus 1-től a 
Dunaújvárosi Egyetem részeként folytatja tovább működését. Az Egyetem a Bánki 
Donát Technikum területén lévő, önkormányzati tulajdonú ingóságokkal kapcsolatos 
döntés meghozatalára kéri önkormányzatunkat. 
 
35.Javaslat kártérítési igény elbírálására (V.SZ.K.) 
 

Előadó:  vagyonkezelési osztályvezető 

Előkészítő:  dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 

 dr. Horváth Petra ügyintéző 

Meghívott:  a károsult (V.SZ.K.; Cs.Á.) 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 09. 14. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 09. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: 2022. június 15-én a Dunaújváros, Dózsa György 
úton közlekedett a károsult a 6-os főút irányába, mikor a Lórántffy iskola felől egy őz 
szaladt át az úton és a károsult autójának ütközött. A károsult vagyoni kártérítési 
igénnyel lépett fel DMJV Önkormányzatával szemben.  
 
36.Javaslat kártérítési igény elbírálására (F.É.M.) 
 

Előadó:  vagyonkezelési osztályvezető 

Előkészítő:  dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 

 dr. Horváth Petra ügyintéző 

Meghívott:  a károsult (F.É.M.) 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 09. 14. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 09. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: 2022. július 23-án az esti-éjszakai viharban a 
Dunaújváros, Kossuth Lajos utca 22. szám előtt lévő parkolóban ráesett egy faág a 



károsult autójára, melynek következtében a gépjármű szélvédője pókhálószerűen 
megrepedt. A károsult vagyoni kártérítési igénnyel lépett fel DMJV 
Önkormányzatával szemben.  
 
37.Javaslat kártérítési igény elbírálására (K.K.) 
 

Előadó:  vagyonkezelési osztályvezető 

Előkészítő:  dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 

 dr. Horváth Petra ügyintéző 

Meghívott:  a károsult (K.K.) 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 09. 14. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 09. 14.  
A napirendi pont rövid tartalma: 2022. június 17-én a károsult telephelyén parkoló 
gépjárműre ráesett egy faág, melynek következtében a gépjármű megsérült. A 
károsult vagyoni kártérítési igénnyel lépett fel DMJV Önkormányzatával szemben.  
 

38.Javaslat a 2400 Dunaújváros, Jókai M. u. 19. szám alatti ingatlanra, a Göllner 
Mária Waldorf Pedagógia Alapítvánnyal megkötött bérleti szerződés 
módosítására 

 
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:  Ladi Éva képviselő, Göllner Mária Waldorf Pedagógia Alapítvány 

Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 09. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 09. 14. 
Az előterjesztés rövid tartalma: Javaslat a 2400 Dunaújváros, Jókai M. u. 19. szám 
alatti ingatlanra,a Göllner Mária Waldorf Pedagógia Alapítvánnyal megkötött bérleti 
szerződés módosítására. Az Alapítvány kéri, hogy az ingatlan gázfogyasztása az 
általa használt épületrész figyelembevételével kerüljön elszámolásra.  
 
39.Javaslat klíma berendezések telepítéséhez szükséges tulajdonosi 
hozzájárulás megadására a Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány részére 

 
Előadó:  vagyonkezelési osztályvezető 

Előkészítő:  dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 

 Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző 

Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 09. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: Javaslat klíma berendezések telepítéséhez 
szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadására a Göllner Mária Waldorf Pedagógiai 
Alapítvány részére. A beruházás teljes költségét az Alapítvány finanszírozza.  
 

 



40.Javaslat a Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezetével bérleti szerződés 
megkötésére a 2400 Dunaújváros, Erdő sor 37/A szám alatti Széchenyi 
Kollégium vonatkozásában  
 

Előadó:  vagyonkezelési osztályvezető 

Előkészítő:  dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 

 Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző 

Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022.09.14. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése 374/2022. (VII.13.) határozatával döntött arról, hogy a menekültügyi 
segítő tevékenységet ellátó Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete részére 
bérbe adja a dunaújvárosi 671 hrsz.-ú, természetben 2400 Dunaújváros, Erdő sor 
37/A. szám alatt található, 7263 m2 nagyságú, kivett kollégium és udvar megnevezésű 
ingatlanon található épületet a 3. szint kivételével, 2 millió forint/hó bérleti díjért 2022. 
július 16. napjától 2023. január 15. napjáig. A határozat rendelkezése alapján a 
szerződést az aláírást megelőzően véleményezni szükséges. 
 

41.Javaslat a Volánbusz Zrt. 2021. évi összevont jelentésének 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:  
 Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 09. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 09. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Volánbusz Zrt. megküldte Dunaújváros MJV 
Önkormányzata részére a helyi autóbusz-közlekedés 2021. évi összevont jelentését 
elfogadásra. 
 

42.Javaslat az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási 
közszolgáltatás megújításával kapcsolatosan pályázati kiírás módosítására 

 

AZ ELŐTERJESZTÉS ELŐKÉSZÍTÉS ALATT ÁLL! 
 
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. 09. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 09. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Önkormányzata Közgyűlése és 
a Volánbusz Zrt. közötti közszolgáltatási szerződés 2022. december 31-ig szól. A 
pályázati kiírás megjelent, szükségesé vált annak módosítása. 
 



 

43.Javaslat a DSE Röplabda Akadémia Nonprofit Kft. 2018. és 2019. évi 
önkormányzati támogatás elszámolás elfogadására - Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata Közgyűlése 333/2022. (VI.16.) határozat végrehajtása 
 
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. 09. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 09. 14. 
ifjúsági, sport és turisztikai bizottság 2022. 09. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése a 333/2022. (VI.16.) határozatával döntött arról, hogy a DSE Röplabda 
Akadémia Nonprofit Kft. a 2018. és 2019. évi önkormányzati támogatás elszámolását 
javítottan újra benyújthatja Dunaújváros MJV Önkormányzata részére elfogadásra. 
 

44.Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására székhelyhasználatra –  DSE 

Röplabda Akadémia Nonprofit Kft., Dunaújváros, Városháza tér 1. „B” épület 2. 
emelet 203. irodahelyiség 
 
Előadó: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő: Engyel László ügyintéző 
Meghívott:  
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 09. 14. 
Ifjúsági, sport és turisztikai bizottság   2022. 09. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 09. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: DSE Röplabda Akadémia Nonprofit Kft. 
székhelyhasználati kérelemmel fordult Dunaújváros MJV Önkormányzatához. A 

kérelem szerint a Dunaújváros Városháza tér 1. „B” épület 2. emelet 203. 

irodahelyiséget szeretnék székhelyként bejegyeztetni. 
  

45.Javaslat a Dunaújváros belterület 21/2/A/12 helyrajzi szám alatt felvett  – 
természetben 2400 Dunaújváros Munkácsy Mihály utca 1. pinceszint. 
„felülvizsgálat alatt” található – „műhely” megnevezésű ingatlan eladására 
 
Előadó: vagyonkezelési osztályvezető 

Előkészítő: dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 

 dr. Horinka Hajnalka ügyintéző 

Meghívott: Kosztyu Attila kérelmező 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 09. 14. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 09. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: Kosztyu Attila kérelmet terjesztett elő az 

önkormányzati tulajdonban levő, Dunaújváros belterület 21/2/A/12 helyrajzi szám alatt 

felvett  – természetben 2400 Dunaújváros Munkácsy Mihály utca 1. pinceszint. 



„felülvizsgálat alatt” található –  9 m² területű, „műhely” megnevezésű ingatlan 
megvásárlására vonatkozóan. Az értékbecslési szakvélemény szerint az ingatlan 
forgalmi értéke 600.000,- Ft. 

 
46.Javaslat a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság alapító okiratának módosítására és az ahhoz kapcsolódó döntések 
meghozatalára, továbbá a gazdasági társaság felügyelőbizottsága 
ügyrendjének jóváhagyására 

 
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő: dr. Petánszki Lajos aljegyző  
Meghívott:  Dr.Huszti Zsolt, a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság ügyvezetője 

Véleményező bizottságok:   
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság   2022. 09. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 09. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: A gazdasági társaság ügyvezetője 
kezdeményezte az alapító okirat módosítását a székhely, telephely, rövidített cégnév 
vonatkozásában, benyújtotta továbbá a gazdasági társaság felügyelőbizottságának 
ügyrendjét jóváhagyás érdekében. 
 
Dunaújváros, 2022. szeptember 9. 
 
            Tóth Kálmán s.k. 
                                                                                                  a bizottság elnöke 


