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M E G H Í V Ó 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottsága,  
2022. október 19-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 Közgyűlésének 
az építményadóról szóló önkormányzati rendelet megalkotására 
 
Előadó: Pintér Tamás polgármester 
Előkészítő: Nyesőné Frész Anikó osztályvezető 

Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 10. 19. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 10. 19. 
Az előterjesztés rövid tartalma: Az önkormányzat biztonságos gazdálkodásnak 
elősegítése érdekében indokolt az építményadó mértékek emelése. A jelenleg 
hatályos rendelet felülvizsgálata során további pontosítások váltak szükségessé. 
Mindezen változások átvezetését az áttekinthetőség okán célszerű a rendelet 
újraalkotásával megvalósítani. 
 

2.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 
anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint a 
lebonyolításáért fizetendő szolgáltatási díjak mértékéről szóló 9/2019. (II.15.) 
önkormányzati rendelete módosítására 
 
Előadók:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:     Radák Kálmán - közigazgatási osztályvezető   
Meghívott:    - 
Véleményező bizottság: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 10. 19. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2022. 10. 19. 
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A napirendi pont rövid tartalma:Az előterjesztés az önkormányzati rendelet által 
meghatározott és az azokhoz kapcsolódó szolgáltatások díjainak felülvizsgálatára 
vonatkozik. 
 
3.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 
lakások és helyiségek bérletéről és a lakbérekről szóló 25/2017. (VI. 16.) 
önkormányzati rendeletének módosítására 
 
Előadó:   a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Radák Kálmán osztályvezető 
 Radics Linda általános igazgatási ügyintéző 
Meghívott:  -  
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2022. 10. 19. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2022. 10. 19. 
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 rendelet módosítására a Dunasor 29. 2. 3. szám alatti 
szociális bérlakás szakemberlakássá történő átminősítése miatt van szükség.  
 
4.Javaslat Dunaújváros MJV Önkormányzata Közgyűlésének Partnerségi 
Egyeztetési Szabályairól szóló önkormányzati rendeletének újraalkotására 
 
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. 10. 19. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 10. 19. 
A napirendi pont rövid tartalma:A megváltozott országos jogszabályi környezet 
miatt szükséges módosítani DMJV Közgyűlésének partnerségi egyeztetési 
szabályairól szóló rendeletet. 
 
5.Javaslat köztemetési szolgáltatásra vonatkozó pályázathoz ajánlattévők 
kiválasztására 
 
Előadó: pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Radák Kálmán – osztályvezető 
Meghívott: ------ 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság                      2022. 10. 19. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 10. 19. 
A napirendi pont rövid tartalma: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 48. § (1) bekezdése értelmében a haláleset helye szerint 
illetékes települési önkormányzat képviselő-testülete gondoskodik az elhunyt 



személy közköltségen történő eltemettetéséről. A jelenlegi szolgáltató szerződése 
2022. december 31. napjával lejár, ezért szükséges az új szolgáltató kiválasztása. 
A vonatkozó önkormányzati rendelet 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.  
 
6.Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására 
vonatkozó szolgáltatási keretszerződés 2. 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. 10. 19. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 10. 19. 
A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Önkormányzata a DVG Zrt. útján látja el 
közfeladatait évente kötendő szolgáltatási keretszerződés alapján. A szerződésben 
meghatározott (II.) Parkfenntartás, városi parkok zöldterületek fenntartása, 
feladatokra jóváhagyott előirányzat mértéke előreláthatólag nem elegendő a 
feladatok zökkenőmentes ellátására, mely a szerződés 2. számú módosítását 
indokolja. 
 
7.Javaslat a Dózsa György út – Latinovits Zoltán utca kereszteződésében új 
gyalogos-átkelőhelyek tervezésére kötött vállalkozási szerződés módosítására 
 
Előadó:  Beéry Réka városüzemeltetési osztályvezető 
Előkészítő:  Beéry Réka városüzemeltetési osztály vezetője 
 Nyáradi Anna ügyintéző 
Meghívott:  Grimm Viktor, Regia Plan Kft, ügyvezető 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 10. 19. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 10. 19. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a Dózsa György út – Latinovits 
Zoltán utca kereszteződésében új gyalogos-átkelőhelyek tervezésére kötött 
vállalkozási szerződés módosítására tesz javaslatot. A módosítás csak a teljesítési 
határidőt érinti. 
 
8.Javaslat DMJV Önkormányzata tulajdonában és üzemeltetésében lévő 
elektromos autótöltők fizetőssé tételére  
 
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. 10. 19. 



ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 10. 19. 
A napirendi pont rövid tartalma:DMJV Önkormányzata tulajdonában és 
üzemeltetésében vannak a Devecseri utcai, az Október 23. téri és a Táncsics M. 
utcai elektromos autótöltők. A megnövekedett villamos energia ár miatt szükséges az 
eddig mindenki által ingyenesen használható elektromos autótöltők fizetőssé történő 
átalakítása. 
 
9.Javaslat beérkezett ajánlatok elbírálására a KEHOP-1.2.1-18-2019-00254 
„Élhető éghajlatért – helyi klímastratégia és szemléletformálás Dunaújvárosban 
c. projektben megvalósítandó klímavédelmi konferencia megrendezéséhez 
kapcsolódó anyagköltség jellegű eszközbeszerzésekről 
 
Előadó: Szabó Imre főépítészi és pályázati osztályvezető 
Előkészítő: Bozóné Kovács Bettina pályázati koordinációs ügyintéző 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 10. 19. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 10. 19. 
közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság 2022. 10. 19. 
Az előterjesztés rövid tartalma: A KEHOP-1.2.1-18-2019-00254 "Élhető éghajlatért 
– helyi klímastratégia és szemléletformálás Dunaújvárosban” című projektben a 
klímavédelmi konferencia megrendezéséhez kapcsolódó eszközbeszerzésekről a 
2022.09.14-ei rendes bizottsági ülésen a bizottságok döntöttek az ajánlatkérés 
elrendeléséről. Az előterjesztés tárgya a legkedvezőbb ajánlatot adó gazdasági 
szereplő kiválasztása és a szerződés megkötésének jóváhagyása. A szerződés 
tervezete már véleményezésre került. 
 
10.Javaslat környezeti vizsgálat készítésével kapcsolatos döntés 
meghozatalára Dunaújváros településrendezési eszközei felülvizsgálatával 
kapcsolatban 
 
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. 10. 19. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2022. 10. 19. 
A napirendi pont rövid tartalma:Dunaújváros MJV Polgármestere a 396/2020. 
(05.07.) határozatával döntött Dunaújváros településrendezési eszközeinek 
felülvizsgálatáról A rendezési terv módosítás kapcsán dönteni szükséges a 
környezeti vizsgálat készítésével kapcsolatban.  
 

11.Javaslat a Dunaújváros Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájában kitűzött 
célok megvalósításának előkészítéséhez 
 
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:  

Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 10. 19. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 10. 19. 
A napirendi pont rövid tartalma:Az előterjesztés a Dunaújváros Fenntartható 
Városfejlesztési Stratégiájának megvalósításához szükséges geodéziai alapadatok 
előállítására vonatkozó szerződés véleményezésére irányul.   

 

12.Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzattal megkötendő Együttműködési 
Megállapodás tervezetéről 
 
Előadó:  pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke 
Előkészítő:  Szabó Imre főépítészi és pályázati osztályvezető  
 Hévizi Andrea településrendezési ügyintéző 
Meghívott: -- 
Véleményező bizottság:  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 10. 19. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 10. 19. 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság  2022. 10. 19. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a Fejér Megyei Önkormányzattal 
a TOP-5.3.2-1 7-FE1-2021-00001 “Fejér megyei identitás erősítése térségi 
szemléletben” című project keretén belül LED media felület elhelyezése tárgyában 
együttműködési megállapodás véleményezésére/ elfogadására/ megkötésére irányul. 

 
13.Javaslat a CSÁO2022-Egy lépéssel közelebb projekt kapcsán lebonyolítói-
menedzsment feladatok ellátására irányuló szerződés megkötésére 
 
Előadó:  Szabó Imre osztályvezető  
Előkészítő:  Szabó Imre osztályvezető 

   Borka Ildikó pályázati koordinációs ügyintéző 
1. Meghívott:  

Véleményező bizottság:  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 10. 19. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 10. 19. 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2022. 10. 19. 
Az előterjesztés rövid tartalma: önkormányzatunk 19 810 014 Ft támogatás nyert 
„A családok átmeneti otthonai részére külső férőhelyek kialakításához nyújtandó 
támogatás 2022” (CSÁO2022) pályázati kiíráson, a projekt 2023.06.30-áig 
valósítandó meg. Az előterjesztés a projekt maradéktalan megvalósításához és a 
különféle beszerzések lebonyolításához szükséges lebonyolítói-menedzsmenti 
feladatokra vonatkozóan tesz szerződéskötésre javaslatot. A fedezet a projekt 
költségvetésében rendelkezésre áll. 
 
14.Javaslat közvilágítási berendezések tulajdonjogának rendezésére 
 
Előadó:  pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
   



Előkészítő:  Szabó Imre főépítészi és pályázati osztályvezető  
 Nagyidai Napsugár városfejlesztési vezető ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottság:  

pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 10. 19. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 10. 19.   

A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés egyes TOP beruházások 
keretében a Szalki-szigeten fejlesztésre került közvilágítási berendezések 
tulajdonjogának rendezését biztosító szerződés véleményezésére és elfogadására, 
valamint a fedezetéül szolgáló költségvetési előirányzat átcsoportosítására irányul. 
 
15.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. 10. 19. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 10. 19. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 10. 19. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője, 
azzal a kéréssel fordult Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatához, hogy 
járuljon hozzá az intézmény 2022. évi jubileumi programjainak és a hozzájuk 
kapcsolódó szakmai rendezvények megrendezéséhez.  
 
16.Javaslat az Útkeresés Segítő Szolgálat Felvételi Szabályzatának 
jóváhagyására 
 
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, az Útkeresés Segítő Szolgálat 

intézményvezetője  
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2022. 10. 19.  
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 10. 19. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése a 22/2022 (IX.16.) önkormányzati rendeletével módosította az 
önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményekről 
szóló 13/2021. (V.13.) önkormányzati rendeletet. A 2022. november 1-jétől hatályos 
rendelet 15. § (2) bekezdése rögzíti, hogy az Útkeresés Segítő Szolgálat 
intézményvezetője a Családok Átmeneti Otthonában férőhely felszabadulás esetén 
az elhelyezés során a felvételi szabályzatban rögzített szempontokat veszi 



figyelembe. Az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője megküldte a Családok 
Átmeneti Otthona Felvételi Szabályzatát jóváhagyásra.   
 
17.Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő Dunaújvárosi Óvoda 
költségvetési előirányzatának módosítására 

 
Előadó: az oktatási, kulturális és társadalmi 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: Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda intézményigazgatója 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális és társadalmi bizottság 2022. 10. 19. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 10. 19. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 10. 19. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújvárosi Óvoda intézményigazgatója, azzal 
a kéréssel fordult Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatához, hogy a 
tagóvodák télapó ünnepségének megrendezéséhez nyújtson fedezetet. 
 
18.Javaslat a József Attila Könyvtár alapító okiratának módosítására 

 
Előadók: az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 

 Vabják Kitti intézményigazgatási ügyintéző 

Meghívott: Tóth Éva intézményvezető 

Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 2022. 10. 19. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 10. 19. 
A napirendi pont rövid tartalma: A kulturális közfeladatot ellátó szervezetekben 
foglalkoztatottak, 2022. 01. 01-től 20 %-os béremelésben részesültek. A József Attila 
Könyvtár alapító okiratban fel kell tüntetni az ezzel kapcsolatos kifizetéshez és 
elszámoláshoz tartozó kormányzati funkciószámot. Fentiek miatt az intézmény 
alapító okiratát módosítani kell. 
 
19.Javaslat az Intercisa Múzeum alapító okiratának módosítására 

 
Előadók: az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 

 Vabják Kitti intézményigazgatási ügyintéző 

Meghívott: Farkas Lajos intézményvezető 

Véleményező bizottságok: 

oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 2022. 10. 19. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2022. 10. 19. 
A napirendi pont rövid tartalma: A kulturális közfeladatot ellátó szervezetekben 
foglalkoztatottak, 2022. 01. 01-től 20 %-os béremelésben részesültek. Az Intercisa 
Múzeum alapító okiratban fel kell tüntetni az ezzel kapcsolatos kifizetéshez és 
elszámoláshoz tartozó kormányzati funkciószámot. Fentiek miatt az intézmény 



alapító okiratát módosítani kell. 

20.Javaslat a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza alapító okiratának 
módosítására 

Előadók: az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 

 Péter Kata ügyintéző 

Meghívott: Őze Áron igazgató  
Véleményező bizottságok: 

oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 2022. 10. 19. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2022. 10. 19. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Bartók Színház a Pentelei Klubházat a színház 
rezsi-kiadásainak csökkentése, valamint az ingatlan – a színház általi – 
kihasználatlansága miatt visszaadná DMJV Önkormányzata részére. A kulturális 
ágazatot érintő bérfejlesztéssel kapcsolatban az alapító okiratban fel kell tüntetni az 
ezzel kapcsolatos kifizetéshez és elszámoláshoz tartozó kormányzati funkciószámot. 
Fentiek miatt az intézmény alapító okiratát módosítani kell. 

 

21.Javaslat a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Házával megkötött 
fenntartói megállapodás módosítására  
 
Előadók: az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető 

 Péter Kata intézményigazgatási vezető ügyintéző 

Meghívott:  Őze Áron - igazgató 

Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 2022. 10. 19. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 10. 19. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról 
és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló törvény a színházat fenntartó 
önkormányzatok számára a központi támogatás feltételeként írja elő az ún. fenntartói 
megállapodás megkötését. A Bartók Színházzal kötött fenntartói megállapodás 2022. 
december 31-én lejár. A szerződés módosítható, vagy új szerződés köthető.  
 
22.Javaslat a Dunaújvárosi Óvodában fejlesztőpedagógus álláshely 
engedélyezésére 

 

Előadó:  az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

Előkészítő:  Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 

 Vabják Kitti intézményigazgatási ügyintéző 

Meghívott:  Gyenes Józsefné a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője 

Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság  2022. 10. 19. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 10. 19. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 10. 19. 



A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújvárosi Óvoda intézményigazgatója azzal 
a kéréssel fordult Önkormányzatunkhoz, hogy az intézmény a beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzdő gyermekek megfelelő szakszerű ellátása és 
fejlesztése érdekében 1 fő fejlesztőpedagógust alkalmazhasson, 1 fő kisegítő álláshely 
terhére. 

23.Javaslat a Petőfi Irodalmi Múzeummal együttműködési megállapodás 
megkötésére 

Előadók: 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 
 Vabják Kitti intézményigazgatási ügyintéző 
Meghívott: Demeter Szilárd főigazgató 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 2022. 10. 19. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 10. 19. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2022. 10. 19. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Petőfi Irodalmi Múzeum a Petőfi bicentenárium 
programjainak keretében utazó kiállítást rendez „Petőfi-busz” elnevezéssel, mely 
esemény Dunaújvárosba is ellátogat. A Petőfi Irodalmi Múzeummal együttműködési 
megállapodást szándékozik kötni Önkormányzatunk az esemény lebonyolításra. 
 
24.Javaslat a Modern Művészetért Közalapítvánnyal megkötött támogatási 
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:      Gyöngyössy Csaba - kuratóriumi elnök  

Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, és társadalmi kapcsolati bizottság 2022. 10. 19. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 10. 19. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 10. 19. 
A napirendi pont rövid tartalma:A Modern Művészetért Közalapítvány kuratóriumi 
elnöke kéréssel fordult Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatához, mely 
szerint a 2022. május 6-án megkötött - Újvárosi Folklór c. rendezvényére vonatkozó - 
támogatási szerződés 5.2. pontjában szereplő határidőt módosítani szeretné. 
Fentiek miatt az intézmény alapító okiratát módosítani kell. 
 
25.Javaslat a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő megállapodás 
jóváhagyására 

 

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 

 Molnár Lenke ügyintéző 



Meghívott: Szabó Vendel r. alezredes, megyei rendőrfőkapitány 

 Suszter Tamás r. alezredes kapitányságvezető 

Véleményező bizottságok: 
közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság  2022. 10. 19. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 10. 19. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2022. 10. 19. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vezetője a 
közbiztonság hatékonyabbá tétele érdekében, valamint a többletszolgálat 
finanszírozására 2.000.0000,-Ft összegű kérelmet nyújtott be Önkormányzatunkhoz. 
Jelen előterjesztés a 2023. évi finanszírozási kérelem jóváhagyására irányul. 
 
26.Javaslat a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal a dunaújvárosi térfigyelő 
rendszer működtetésére kötendő megállapodás jóváhagyására 
 

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 

 Molnár Lenke ügyintéző 

Meghívott: Szabó Vendel r. alezredes, megyei rendőrfőkapitány 

 Suszter Tamás r. alezredes kapitányságvezető 

Véleményező bizottságok: 
közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság  2022. 10. 19. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 10. 19. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2022. 10 19. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése 2020. március 26-ai ülésén fogadta el a dunaújvárosi térfigyelő 
kamerarendszer működtetésére vonatkozó, a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal 
kötött korábbi megállapodás megújításáról szóló együttműködési megállapodást. 
Jelen előterjesztés a térfigyelő rendszer 2023. évi működtetésére benyújtott kérelem 
jóváhagyására vonatkozik. 
 

27.Javaslat a hajléktalan ellátórendszer működtetésére vonatkozó 
állásfoglalásról szóló 439/2017. (VI.15.) határozat módosítására 

 

Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 
                      az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:   Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 
                      Szünderné Katrics Renáta ügyintéző 
Meghívott:    Pribil Sándor, a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány kuratóriumának 

elnöke 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2022. 10. 19. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 10. 19. 
A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Közgyűlése 439/2017. (VI.15.) 
határozatával döntött arról, hogy a dunaújvárosi hajléktalan ellátást 2018. január 1. 
napjától a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány működteti, az önkormányzat 
tulajdonában lévő Kandó K. tér 4. szám alatti Hajléktalan Ellátó Centrumban 
férőhelybővítéssel. A férőhelybővítésre vonatkozó beruházás elhúzódása miatt a 



közgyűlés többször módosította a határozatot. Az Alapítvány kuratóriumának elnöke 
ismét határidő módosítást kért 
 
28.Javaslat a dunaújvárosi 730/424 helyrajzi számú ingatlanon található 
önkormányzati tulajdonú faház hasznosítására 
 
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: Schneider László György „HIKARI DOJO” Harcművészeti, Sport- és  
 Kulturális Egyesület elnöke 
Véleményező bizottságok:     
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 10. 19.  
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2022. 10. 19.  
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Önkormányzata tulajdonában 
áll a 730/424 hrsz-ú ingatlan, melyen található egy önkormányzati tulajdonú faház is. 
A faház hasznosításával kapcsolatos kérelmet nyújtott be Schneider László György a 
„HIKARI DOJO” Harcművészeti, Sport- és Kulturális Egyesület elnöke. Az 
előterjesztés a faház hasznosítására vonatkozó megállapodás elfogadására irányul. 
 
29.Javaslat az önkormányzat hivatalos internetes honlapja (dunaujvaros.hu) 
vállalkozási szerződésének meghosszabbítására – Qualityweb Kft. 
 

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: Dobruczky Ádám ügyvezető, Qualityweb Kft. (2400 Dunaújváros, Álmos utca 4.) 

Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 10. 19. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 10. 19. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Önkormányzata Közgyűlése a 
350/2019. (V.30.) határozatával döntött arról, hogy az önkormányzati honlapot 
(dunaujvaros.hu) a Qualityweb Kft. fogja üzemeltetni 36 hónapos teljesítési 
időtartamra. A vállalkozási szerződés lejár, ezért szükséges annak módosítása. 
 
30.Javaslat az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási 
közszolgáltatás megújításával kapcsolatosan meghirdetett pályázati kiírás 
értékelésére 
 

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: Kameniczky Ákos Péter forgalmi és kereskedelmi főigazgató és 
 Zelkó Attila forgalmi régióigazgató úr 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 10. 19. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 10. 19. 



A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Önkormányzata Közgyűlése a 
332/2022. (VI.16.) határozatával döntött arról, hogy az autóbusszal végzett helyi 
menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos 
pályázati kiírást meghirdeti. Egy pályázat érkezett, azt a Volánbusz Zrt. nyújtotta be. 
Továbbá a 2022. évre vonatkozóan további forrás biztosítása is szükséges a  
veszteségtérítés biztosításához. 

 

31.Javaslat bérleti szerződés megkötésére a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő 
Zrt.-vel 
 
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:     Bencsik István László elnök-vezérigazgató, DVG Zrt. 
Véleményező bizottságok:     
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 10. 19.                                    
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2022. 10. 19. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés bérleti szerződés megkötésére 

tesz javaslatot a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel a 74/3 helyrajzi szám alatt 

felvett, természetben 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1- 2. szám alatt levő 
épületegyüttes egyes helyiségei vonatkozásában. 
 

32.Javaslat energiatakarékossági intézkedések meghozatalára 

 
Előadó:  a polgármester 
Előkészítő: Dr. Petánszki Lajos aljegyző 

Meghívott:      valamennyi intézményvezető 

valamennyi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság 
vezető tisztségviselője                  tisztségviselője 

Véleményező bizottságok: 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 10. 19. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság   2022. 10. 19. 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság   2022. 10. 19. 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2022. 10. 19. 
ifjúsági, sport és turisztikai bizottság 2022. 10. 19. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés az energiaárak változása miatti 
takarékossági intézkedések meghozatalára irányul. 
 
Dunaújváros, 2022. október 14. 
 
                       Tóth Kálmán s.k. 
                                                                                          a bizottság elnöke 


