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M E G H Í V Ó 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottsága,  
2022. november 16-án (szerda) 13,45 órai kezdettel  

nyílt ülést tart, melyre meghívom 
 

 
Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 2. „C” épület, Közgyűlési terem 
 
 
Javasolt napirendek: 
 
1.Javaslat a távhőszolgáltatásról, a lakossági távhőszolgáltatás 
díjalkalmazásának feltételeiről szóló 24/2021. (VI.28.) önkormányzati rendelet 
módosítására 

 
Előadó:  a polgármester 
Előkészítő: Dr. Petánszki Lajos aljegyző 

Meghívott:      Bencsik István, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója                  tisztségviselője 

Véleményező bizottságok: 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 11. 16. 
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 11. 16. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a nem lakossági célú távhődíjak 
változása miatt a távhővel ellátott vegyes célra használt épületekben fizetendő díjat 
határozza meg. 
 
2.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 
szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról 
szóló 26/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelete 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 
 Lévay Katalin osztályvezető  
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság  2022. 11. 16. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 11. 16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 11. 16. 
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A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
kiemelt céljának tekinti, hogy a Dunaújváros lakosságát is érintő energiaárak 
emelkedése miatt elősegítse városunkban a lakhatás biztonságát. Ezért szükséges a 
szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 
önkormányzati rendelet módosítása, amellyel a lakhatás támogatására fordítható 
pénzbeli és természetbeni támogatás nagyobb hangsúlyt kap. 
 
3.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 
olimpiai részvételi jogot szerzett dunaújvárosi sportolók jutalmazásáról szóló 
28/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelete módosítására 

 
Előadók:  ifjúsági, sport és turisztikai bizottság elnöke 
 ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 
                       Vabják Kitti intézményigazgatási ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
ifjúsági, sport és turisztikai bizottság 2022. 11. 16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke   2022. 11. 16. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Vagyonkezelési Osztály meghatározott feladatai 
a Humán Szolgáltatási Főosztály Intézményigazgatási Osztályához kerültek, ezért 
szükséges az olimpiai részvételi jogot szerzett dunaújvárosi sportolók jutalmazásáról 
szóló rendelet módosítása. 
 
4.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a  
közterületek használatáról szóló 7/2012. (I.20.) önkormányzati  
rendeletének módosítására 
 

Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Beéry Réka osztályvezető 
 Pásti Norbert ügyintéző 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 11. 16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 11. 16. 
Az előterjesztés rövid tartalma: A helyi közterület-használatok díjai a rendelet 
megalkotása óta (2012.) nem változtak. Önkormányzatunk most felülvizsgálta ezt a 
kérdéskört és javaslatot tesz a változtatások elfogadására. 
 
5.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének „a 
lakások és helyiségek bérletéről és a lakbérekről” szóló 25/2017. (VI.16.) 
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. 11. 16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2022. 11. 16. 



A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés az önkormányzati rendelet által 
meghatározott és az azokhoz kapcsolódó bérleti díjainak felülvizsgálatára 
vonatkozik. 
 
6.Javaslat közétkeztetési szolgáltatói áremelés elfogadására, valamint a 
köznevelés intézményekben biztosított intézményi gyermekétkeztetés térítési 
díjairól szóló 12/2021. (V.6.) önkormányzati rendelet módosítására  
 
Előadó: oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolatok bizottság elnöke 
 pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke  
 ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke    
 szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke   
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána humán szolgáltatási főosztály vezetője
 Péter Kata intézményigazgatási vezető ügyintéző 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolatok bizottság 2022. 11. 16. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 11. 16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 11. 16. 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2022. 11. 16. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés az intézményi étkeztetési térítési 
díjak összegére tesz javaslatot 2023. január 1-jétől.  
 
7.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. 11. 16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 11. 16. 
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 
 

8.Javaslat a DVG Zrt. által ellátott egyes település-üzemeltetési helyi 
önkormányzati feladatok Dunaújvárosi GESZ részére történő átadására, 
koncepcionális döntés meghozatalára 
 
Előadók:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:     dr. Molnár Attila - jegyző   
Meghívott:    - 
Véleményező bizottság: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 11. 16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 11. 16. 



A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés javaslatot tesz a DVG 
Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság által ellátott 
egyes település-üzemeltetéssel kapcsolatos kötelező és önként vállalt helyi 
önkormányzati feladatok átadására a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet 
részére. 
 
9.Javaslat a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet Alapító Okiratának 
módosítására 
 

Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő:  Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 

 Kovács Anita intézményigazgatási ügyintéző  
Meghívott:   Farkasné Vörös Magdolna – a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó 

Szervezet igazgatója 

Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 11. 16.  
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 11. 16.  
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet 
szakmai alaptevékenységének változása miatt szükséges az intézmény Alapító 
Okiratának módosítása.  
 

10.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. I-IX. 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. 11. 16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 11. 16. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 
2022. évi költségvetésének I-IX. havi pénzügyi teljesítéséről, szöveges indoklással és 
számszaki melléklettel.  
 
11.Javaslat a Belső Ellenőrzési Osztály 2023. évi éves belső ellenőrzési 
tervének jóváhagyására 
 
Előadó: Dr. Molnár Attila jegyző  
Előkészítő: Kozma Csilla osztályvezető 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 11. 16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 11. 16. 
A napirendi pont rövid tartalma: A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről 
és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírja, hogy az 
ellenőri munka megtervezéséhez a belső ellenőrzési vezető éves ellenőrzési tervet 
készít. A belső ellenőrzési vezető az éves ellenőrzési tervet megküldi a jegyző 
részére a tárgyévet megelőző év november 30-áig, melyet a képviselő-testület 



december 31-éig hagy jóvá. Az előterjesztés tartalmazza a polgármesteri hivatal, az 
önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzatok, az önkormányzat irányítása alatt lévő 
intézmények 2023. évi éves ellenőrzési tervét.  
 
12.Javaslat köztemetési szolgáltatás nyújtására vonatkozó pályázat 
nyertesének 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. 11. 16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 11. 16. 
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 
köztemetés szolgáltatás nyújtására ajánlattételi felhívás került kiküldésre, melyre a 
megadott határidőn belül 1 érvényes ajánlat érkezett.Az önkormányzat 
gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V. 22.) számú önkormányzati rendelet 
40. § (7) bekezdése 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. 
 
13.Javaslat az Útkeresés Segítő Szolgálatnak önkormányzati tulajdonú 
szakemberlakás bérlőkijelölési jog 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. 11. 16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 11. 16. 
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. Az Útkeresés Segítő Szolgálat szakember lakásra nyújtotta be igényét. 
Bérlőkijelölési jogot – az illetékes bizottságok javaslata után – közgyűlési döntés 
alapján adhat az önkormányzat. A bérlőkijelölési jogra kötött megállapodás 
határozott időre szól. 
 
14.Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben 
foglalkoztatottak 2023. évi béren kívüli juttatása fedezetének biztosítására 
 
Előadók:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 



    az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 

   Molnár Lenke intézményigazgatási ügyintéző 
Meghívott: Vida Dóra igazgató, Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros 

Solymosi-Bányai Bettina intézményvezető, Egyesített Szociális 
Intézmény és Árpád-házi  Szent Erzsébet Idősek Otthonai 
Mészárosné Libor Ágnes intézményvezető, Útkeresés Segítő 
Szolgálat 

  Gyenes Józsefné intézményigazgató, Dunaújvárosi Óvoda 
  Farkas Lajos igazgató, Intercisa Múzeum 

Vargáné Kocsis Anikó intézményvezető, Egészségmegőrzési 
Központ 

  Őze Áron igazgató, Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza 
Farkasné Vörös Magdolna igazgató, Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó 
Szervezet 

  Tóth Éva igazgató, József Attila Könyvtár 
  Dolmán Éva elnök, KIÉT 

Téglás Zsuzsanna elnök, Dunaújvárosi Óvoda Közalkalmazotti 
Tanács 
Müller Bernadett elnök, Útkeresés Segítő Szolgálat Közalkalmazotti 
Tanács 
Radócz Zsoltné elnök, Bölcsődei Dolgozók Demokratikus 
Szakszervezet 

  Benczéné Kiss Enikő elnök, ESZI Közalkalmazotti Tanács 
 Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 11. 16. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke   2022. 11. 16.   
A napirendi pont rövid tartalma: Jelen előterjesztésben valamennyi önkormányzati 
intézményben dolgozó béren kívüli juttatására teszünk javaslatot 2023. január 1-től 
december 31-ig nettó 10.000,- Ft/hó/fő értékben, mely összesen brutto 118.594.560,- 
Ft kiadást jelente önkormányzatunk számára  a 2023. évben. 
 
15.Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény 2023. évi nyári 
nyitvatartási rendjének meghatározására 

 
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:      Vida Dóra, a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros igazgatója  
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2022. 11. 16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 11. 16. 
A napirendi pont rövid tartalma: A gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint a bölcsődék nyári nyitvatartási 
rendjét a fenntartó hagyja jóvá, amelyről a szülőket minden év február 15. napjáig 
tájékoztatni kell.  
 
 
 



16.Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézménynél 
bölcsődeorvos alkalmazására  
 
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:   Vida Dóra a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros igazgatója  
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság  2022. 11. 16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 11. 16. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros 
igazgatója azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy a meghatározott 
jogszabályi környezetnek megfelelően, fenntartói döntés alapján alkalmazhasson 2 fő 
bölcsődeorvost.  
 
17.Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda 2022/2023-as nevelési évre vonatkozó 
munkatervének jóváhagyására 

 
Előadó: az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
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. 11. 16.  
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 11. 16.  

A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújvárosi Óvoda intézményigazgatója  - a 

jogszabályoknak megfelelően - megküldte éves munkatervét.  
 
18.Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda költségvetési előirányzatának módosítására 
 
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 
 Lénárt Eszter pénzügyi ügyintéző 

Meghívott: Gyenes Józsefné intézményvezető  

Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság   2022. 11. 16. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság   2022. 11. 16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2022. 11. 16. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése 2022. májusi ülésén döntött a Dunaújvárosi Óvoda Százszorszép 
Tagóvoda 2022. 08. 31. napjától történő bezárásáról, a telephely megszüntetéséről. 
Emiatt szükséges az önkormányzat és a Dunaújvárosi Óvoda előirányzatának 
módosítása. 
 
 



19.Javaslat a Jószolgálati Otthon Közalapítvány Alapító Okiratának 
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: Gózon-Erdélyi Henriett  kuratóriumi elnök, Jószolgálati Otthon 

Közalapítvány 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2022. 11. 16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 11. 16. 
A napirendi pont rövid tartalma:A Jószolgálati Otthon Közalapítvány kuratóriumi 
tagja, dr. Kántor Károlyné elhunyt, melynek következtében új tag kijelölése vált 
szükségessé. Az előterjesztés a kuratóriumi tag személyében bekövetkező 
változások átvezetésére irányul. 
 
20.Javaslat a Pentele Baráti Kör támogatására 
 
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:      Pálinkás Bertalan - elnök  
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, és társadalmi kapcsolati bizottság  2022. 11. 16. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 11. 16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 11. 16. 
 A napirendi pont rövid tartalma: A Pentele Baráti Kör elnöke kéréssel fordult 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatához, mely szerint a Régi 
dunapentelei történetek VI. kötete kiadásának költségeihez 321.400,- forint 
összegben támogatást kér. A támogatás kért összege a költségvetési rendeletben 
rendelkezésre áll. 
 
21.Javaslat a Dunaújvárosi Evangélikus Egyházközséggel templomi koncertek 
tartásáról kötött 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:  Stermeczki András – evangélikus lelkész 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, és társadalmi kapcsolati bizottság 2022. 11. 16. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 11. 16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 11. 16. 



A napirendi pont rövid tartalma: Az önkormányzat és a Dunaújvárosi Evangélikus 
Egyházközség 2017-ben Együttműködési megállapodást kötött az evangélikus 
templomban tartandó koncertek számáról, és egyéb feltételeiről. Az azóta történt 
változások indokolják a megállapodás felülvizsgálatát és az új szerződés 
megkötését. 
 
22.Javaslat a Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros 
intézménnyel megkötött támogatási szerződés 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-Oszrocska Diána főosztályvezető  
 Szünderné Katrics Renáta ügyintéző 

Meghívott:  Dr. Jobbágy Lajos főigazgató 

 Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros 

Véleményező bizottságok:  
a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság  2022. 11. 16. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 11. 16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 11. 16. 
A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Önkormányzata Közgyűlése 951/2021. 
(XI.18.) határozatával a Szent Pantaleon Kórház - Rendelőintézet Dunaújváros 
részére az EFOP-1.8.21-18 konstrukció számú infekciókontroll projekt 
megvalósításához 3.183.892 millió forint vissza nem térítendő támogatás nyújtásáról 
döntött, melynek felhasználási határideje: 2022. június 30. A Szent Pantaleon Kórház 
- Rendelőintézet Dunaújváros főigazgatója kezdeményezte a 
felhasználásvéghatáridejének 2022. december 31. napjára történő módosítását. 
 
23.Javaslat a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány alapító 
okiratának módosítására 

 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság elnöke  
Előkészítő:  Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 

  Kovács Anita intézményigazgatási ügyintéző  
Meghívott: -  
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 11. 16.  
közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság  2022. 11. 16.  

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 

1991-ben alapította a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítványt. Az 
előterjesztés az alapító okirat módosítására tesz javaslatot.  
 
24.Javaslat a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvánnyal 
kötött támogatási szerződés felülvizsgálatára, új szerződés megkötésére 
 
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 a humán szolgáltatási főosztály vezetője 



      Molnár Lenke  intézményigazgatási ügyintéző 
Meghívott:  Udvardi Sándor - elnök 
Véleményező bizottságok: 
közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság 2022. 11. 16.  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 11. 16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 11. 16. 
A napirendi pont rövid tartalma: DMJV önkormányzata és a Dunaújváros és 
Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 2016-ban támogatási szerződést kötött. 
Az azóta történt változások indokolják a szerződés felülvizsgálatát és az új szerződés 
megkötését. 
 
25.Javaslat a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság részére tárgyi eszközök 
adományozásáról 
 
Előadók: 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  
Meghívott: Törköly László r. alezredes, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság 

mb.vezetője 
 Szabó Vendel r. ezredes, a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság 
vezetője 

Véleményező bizottságok:  
közbiztonsági és környezetvédelmi  bizottság 2022. 11. 16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 11. 16. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke   2022. 11. 16. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
lehetőségeihez mérten folyamatosan támogatja a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság 
munkáját annak érdekében, hogy magas színvonalon tudja teljesíteni feladatait, 
valamint hogy a szükséges infrastrukturális fejlesztéseit segítse. Jelen előterjesztés 
tárgyi eszközök átadásra tesz javaslatot. 
 
26.Javaslat a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal körzeti megbízotti irodák  
használatára kötött szerződések megszüntetésére 
 
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
                      az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság elnöke 
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 
Meghívott: Törköly László r. alezredes, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság mb. 

vezetője 
 Szabó Vendel r. ezredes, a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság 
vezetője 

 Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 11. 16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 11. 16. 
közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság 2022. 11. 16. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vezetője – az 
energiahatékonysági intézkedések részeként – kezdeményezte a körzeti megbízotti 
irodák működésére kötött haszonkölcsön szerződések felülvizsgálatát. Az 



előterjesztés a szerződések közös megegyezéssel való megszüntetésére tesz 
javaslatot. 
 
27.Javaslat a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság részére gumiabroncsok 
adományozására 
 

Előadók: 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  
Meghívott: Törköly László r. alezredes, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság 

mb.vezetője 
Szabó Vendel r. ezredes, a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság 
vezetője 

Véleményező bizottságok:  
közbiztonsági és környezetvédelmi  bizottság 2022. 11. 16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 11. 16. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke   2022. 11. 16. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a Dunaújvárosi 
Rendőrkapitányság gépjárműveinek korszerűsítése érdekében gumiabroncsok 
adományozásáról szóló megállapodás megkötésére tesz javaslatot. 
 
28.Javaslat a „Szellemi Ember Baráti Kör Egyesület” támogatására 
 
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 
 Vabják Kitti intézményigazgatási ügyintéző  
Meghívott:  Molnár József - elnök  
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, és társadalmi kapcsolati bizottság  2022. 11. 16. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 11. 16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 11. 16. 
A napirendi pont rövid tartalma: A „Szellemi Ember Baráti Kör Egyesület” elnöke 
kéréssel fordult Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatához, mely szerint 
anyagi támogatást kér az egyesület tagjaként működő Dunaújvárosi Kosár Közösség 
részére klímaberendezés és kerekes kiskocsi eszköz beszerzésére.  
 
29.Javaslat az „ Adventi Forgatag” megrendezésére 

 
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 főosztályvezető 

 Vabják Kitti intézményigazgatási ügyintéző    

Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 2022. 11. 16. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 11. 16. 



ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 11. 16. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a városi Advent 
rendezvénysorozat megrendezésének támogatásra irányul. 
 

30.Javaslat a „ Városrészi Advent” megrendezésére 

 
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 főosztályvezető 

 Vabják Kitti intézményigazgatási ügyintéző 

Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 2022. 11. 16. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 11. 16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 11. 16. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a városrészi Advent 
megrendezésének támogatásra irányul. 
 
31.Javaslat az József Attila Könyvtár szervezeti és működési szabályzata 
jóváhagyására 
 
Előadó:  humán szolgáltatási főosztályvezető 
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 
 Vabják Kitti intézményigazgatási ügyintéző 
Meghívott: Tóth Éva József Attila Könyvtár igazgatója 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 2022. 11. 16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 11. 16. 
A napirendi pont rövid tartalma: A József Attila Könyvtár 2022. május 1. napjával 
számlavezető pénzintézetet váltott. A könyvtár számlaszámának változását az 
intézmény SZMSZ-ben át kell vezetni, továbbá a dokumentumba függelékek 
kerültek. A kulturális ágazatot érintő bérfejlesztés elszámolása miatt az ehhez 
szükséges kormányzati funkciókód kiegészítésre került az intézmény alapító 
okiratában. A változásokat az intézmény SZMSZ-ben is átvezetni szükséges. 

 
32.Javaslat az Intercisa Múzeum szervezeti és működési szabályzata 
jóváhagyására 
 
Előadó:  humán szolgáltatási főosztályvezető 
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 
  Vabják Kitti intézményigazgatási ügyintéző 
Meghívott: Farkas Lajos - igazgató 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 2022. 11. 16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 11. 16. 
A napirendi pont rövid tartalma: A kulturális ágazatot érintő 
bérfejlesztéselszámolása miatt az ehhez szükséges kormányzati funkciókód 
kiegészítésre került az Intercisa Múzeum alapító okiratában. A változásokat az 
intézmény SZMSZ-ben is átvezetni szükséges. 



 

33.Javaslat a Fejér Megyei Diáksport Egyesület 2022. évi támogatására 
 
Előadó:  humán szolgáltatási főosztályvezető 
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 
 Vabják Kitti intézményigazgatási ügyintéző 
Meghívott: Gachovetz Tibor – FMDE elnök 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 2022. 11. 16. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 11. 16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 11. 16. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Fejér Megyei Diáksport Egyesület elnöke, 
Gachovetz Tibor azzal a kéréssel fordult Önkormányzatunkhoz, hogy az idei évben is 
támogassuk a „Fejér megye jó tanulója – jó sportolója” elismerés átadására 
szervezendő díjátadó ünnepséget. A kérelmezett összeg (100.000 Ft) Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében rendelkezésre áll. 
 
34.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában 
lévő Dunaújvárosi Óvoda Pedagógiai Progamjának 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. 11. 16.  
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 11. 16.  
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújvárosi Óvoda intézményigazgatója a 
Dunaújvárosi Óvoda szervezeti átalakításának megfelelően újraalkotta pedagógiai 
programját.  
 
35.Javaslat az 1. 7. 15. és 18. számú fogorvosi körzetek fogászati 
kezelőegységeinek karbantartására az  ajánlattevők körének kiválasztására 
 
Előadó: humán szolgáltatási főosztályvezető  
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána  főosztályvezető 
 Molnár Lenke ügyintéző 
Meghívott: -  
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 11. 16. 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2022. 11. 16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2022. 11. 16. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az 1. 7. 15. és 18. számú fogorvosi körzetbe 
tartozó bejelentkezettek ellátását biztosító rendelőbe 2019-ben került új fogászati 
kezelőegység beszerelve. A folyamatos és zavartalan betegellátás érdekében a 
kezelőegység karbantartása szükséges, ezen felül meghibásodás esetén gyors 
hibajavítás, melynek biztosítása érdekében karbantartási szerződés megkötése 
szükséges. Jelen előterjesztés az ajánlattevők körének kiválasztására irányul.   
 



36.Javaslat a Hankook Tire Magyarország Kft. által adományozásra szánt 
gumiabroncsok átvételére 
 

Előadó: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető  
Előkészítő:       Molnár Lenke intézményigazgatási ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok:  
közbiztonsági és környezetvédelmi  bizottság 2022. 11. 16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 11. 16. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke   2022. 11. 16. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Hankook Tire Magyarország Kft. a Dunaújvárosi 
Rendőrkapitányság szolgálati gépjárműveinek korszerűsítése érdekében 
gumiabroncsokat kíván adományozni részükre, melyben Önkormányzatunk 
közreműködése szükséges.  
 
37.Javaslat a CSÁO2022-Egy lépéssel közelebb projektre vonatkozó 
költségvetési előirányzatok létrehozására 
 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
     a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 
Előkészítő: Szabó Imre osztályvezető 
 Borka Ildikó pályázati koordinációs ügyintéző 

1. Meghívott: - 
Véleményező bizottság:  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 11. 16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 11. 16. 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2022. 11. 16. 
Az előterjesztés rövid tartalma: A CSÁO2022-Egy lépéssel közelebb című projekt 
kapcsán szükséges létrehozni 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatokat a projekt 
költségvetésével összhangban. A projekt tervezett összköltsége 19 810 014 Ft. 
 
38.Javaslat műszaki üzemeltetési szerződés 9. számú módosítására az Október 
23. téren lévő játszótér és sportpálya vonatkozásában 
 
Előadó:      a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ifjúsági, sport és turisztikai bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:   Szabó Imre főépítészi és pályázati osztályvezető 
 Nagyidai Napsugár városfejlesztési vezető ügyintéző  
Meghívott: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, Preininger-Horváth Edina 

regionális ügyvezetője 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 11. 16. 
ifjúsági, sport és turisztikai bizottság 2022. 11. 16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 11. 16. 
Az előterjesztés rövid tartalma: A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület végzi 
az Október 23. téren lévő, a KDOP-3.1.1/D1-12-k-2012-0001 sz. „A Városháza és 
környezetének funkcióbővítő revitalizációja” c. pályázat keretében létrehozott 
játszótér és sportpálya üzemeltetését. A szerződés értelmében minden év utolsó 



negyedévében szükséges a következő évre vonatkozó üzemeltetési költség 
meghatározása, valamint ennek értelmében a szerződés felülvizsgálata, szükség 
esetén módosítása. 
 
39.Javaslat forrásmegelőlegezésre a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00003 A 
Ruhagyári út és Rév út közlekedésfejlesztése projekt kivitelezés végszámla 
pénzügyi teljesítéséhez 
 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Szabó Imre osztályvezető 
 Borka Ildikó pályázati koordinációs ügyintéző 
Meghívott: Horváth Anita ügyvezető - Vasmű u. 41. Irodaház Kft. 
Véleményező bizottság:  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 11. 16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 11. 16. 
Az előterjesztés rövid tartalma: A TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00003 projektet a 
Dunaújváros MJV Önkormányzata, Vasmű u. 41. Irodaház Kft., Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. alkotta konzorcium valósítja meg. A konzorciumon belüli feladat- és 
költségátcsoportosítások okán az önkormányzatnak további támogatási összeget 
folyósítanak a 2019-ben érkezett 278 460 000 Ft támogatási előlegen felül. Ennek 
átfutási ideje miatt a kivitelezési végszámla, illetve annak fordított áfa vonzatának egy 
részét meg szükséges előlegezni (19 301 e Ft). 
 
40.Javaslat a LIFE LOGOS 4 WATERS - LIFE20 CCA/HU/001604 azonosító 
számú projekt keretében megelőlegezett forrás visszavezetésére 
 
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 

1. Meghívott:  -  
Véleményező bizottság:  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 11. 16 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 11. 16 
közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság 2022. 11. 16 
Az előterjesztés rövid tartalma: A LIFE LOGOS 4 WATERS projektre Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a 327/2022 (VI.16) 
közgyűlési döntése alapján, amelyben biztosítani kellett az előnyösebb elbírálás 
érdekében megelőlegezésképpen a tervezett támogatási összeg 50%-át és továbbá 
vállaltunk 5 % önrészt. A pályázat nem nyert támogatást. Az előterjesztés tárgya a 
megelőlegezett forrás visszavezetése. 
 
41.Javaslat a TOP-6.3.2-15-DU1-2016-00001 azonosítószámú „Zöld Város 
Kialakítása” című projekt vonatkozásában a „SOFT” tevékenységek keretén 
belül „Az energiatudatosság és környezettudatosság erősítését szolgáló 
szemléletformáló programok” címmel szemléletformáló programok 
kidolgozása és 5 db közösségi fórum megtartása feladatok ellátására a DVG 



ZRT-vel 2018.07.04. napján megkötött és négyszer módosított megbízási 
szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről 
 
Előadó: Szabó Imre főépítészi és pályázati osztályvezető 
Előkészítő: Szabó Imre főépítészi és pályázati osztályvezető 
 Rózsavölgyi Katalin pályázati koordinációs ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi igazgatási és jogi bizottság 2022. 11. 16. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 11. 16. 
Az előterjesztés rövid tartalma: Az előterjesztés a TOP-6.3.2-15-DU1-2016-00001 
azonosítószámú „Zöld Város Kialakítása” című projekt vonatkozásában a „SOFT” 
tevékenységek keretén belül „Az energiatudatosság és környezettudatosság 
erősítését szolgáló szemléletformáló programok” címmel szemléletformáló 
programok kidolgozása és 5 db közösségi fórum megtartása feladatok ellátására a 
DVG ZRT-vel kötött megbízási szerződés közös megegyezéssel történő 
megszüntetésére irányul, pénzügyi vonatkozása nincsen. 
 
42.Javaslat a Kandó Kálmán téri közcélú elektromos hálózat áthelyezéséről 
szóló együttműködési szerződés megkötésére  
 
Előadó:  ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Szabó Imre főépítészi és pályázati osztályvezető  
 Nagyidai Napsugár városfejlesztési vezető ügyintéző 
Meghívott:  - 
Véleményező bizottság:  

ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 11. 16.   

A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00002 
Kandó Kálmán tér közlekedésbiztonsági fejlesztése Dunaújvárosban beruházás 
keretében megvalósuló közcélú elektromos hálózat áthelyezésével kapcsolatos 
együttműködés részleteit rögzítő szerződés véleményezésére és elfogadására 
irányul. 
 
43.Javaslat egyes Kandó Kálmán téri 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. 11. 16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022.  11. 16.   

A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00002 
Kandó Kálmán tér közlekedésbiztonsági fejlesztése Dunaújvárosban című projekt 
keretében fejlesztésre kerülő közvilágítási berendezések tulajdonjogának rendezését 
biztosító szerződés véleményezésére és elfogadására, valamint a fedezetéül 
szolgáló költségvetési előirányzat átcsoportosítására irányul. 
 



44.Javaslat a Kandó Kálmán téri földgáz-elosztóvezeték áthelyezéséről szóló 
együttműködési szerződés megkötésére  
 
Előadó:  ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Szabó Imre főépítészi és pályázati osztályvezető  
 Nagyidai Napsugár városfejlesztési vezető ügyintéző 

Meghívott: - 
Véleményező bizottság:  

ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 11. 16.   

A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00002 
Kandó Kálmán tér közlekedésbiztonsági fejlesztése Dunaújvárosban beruházás 
keretében megvalósuló földgáz-elosztóvezeték áthelyezésével kapcsolatos 
együttműködés részleteit rögzítő szerződés véleményezésére és elfogadására 
irányul. 
 
45.Javaslat a Dunanett Nonprofit Kft.-vel megkötött Szolgáltatási 
keretszerződés 1. számú módosítására 

 

Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő:  Beéry Réka Városüzemeltetési Osztály vezetője 

 Magyar Kamilla ügyintéző 

Meghívott:   Dunanett Nonprofit Kft. képviseletében Bencsik István László 
ügyvezető  

Véleményező bizottságok:  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 11. 16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 11. 16. 
Az előterjesztés rövid tartalma:Jelen előterjesztés a 2022. évre a Dunanett 
Nonprofit Kft.-vel megkötött Szolgáltatási keretszerződés 1. számú módosítására 
tesz javaslatot. A javaslat a keretösszeg megemelésére irányul. 
 
46.Javaslat közterületi hulladékgyűjtő edények és kosarak ürítésére vonatkozó 
vállalkozási keretszerződés megkötésére 2023. évre 

 

Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő:  Beéry Réka Városüzemeltetési Osztály vezetője 

 Magyar Kamilla ügyintéző 

Meghívott:  Dunanett Nonprofit Kft. képviseletében Bencsik István László ügyvezető  
Véleményező bizottságok:  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 11. 16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 11. 16. 
Az előterjesztés rövid tartalma:Jelen előterjesztés 2023. évre a Dunanett Nonprofit 
Kft. és DMJV Önkormányzata között létrejövő vállalkozási keretszerződés 
megkötésére tesz javaslatot. 2022. 12. 31. napján lejár a Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata és a Dunanett Nonprofit Kft. között megkötött közterületi 
hulladékgyűjtő edények ürítésére vonatkozó vállalkozási szerződés. A tevékenység 
folyamatosságának biztosítására új vállalkozási keretszerződés megkötése 
szükséges. 
 



47.Javaslat a DUNANETT Nonprofit Kft.-vel kötendő vállalkozási 
keretszerződés elfogadására, a vállalkozó által Dunaújváros Megyei Jogú 
Város közigazgatási területén 2023. évben elvégzendő lomtalanítási 
feladatokhoz szükséges többletforrás biztosítására 
 

Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő:  Beéry Réka Városüzemeltetési Osztály vezetője 

 Magyar Kamilla ügyintéző 

Meghívott:  Dunanett Nonprofit Kft. képviseletében Bencsik István László ügyvezető  
Véleményező bizottságok:  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 11. 16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 11. 16. 
Az előterjesztés rövid tartalma: Jelen előterjesztés a DUNANETT Nonprofit Kft. 
által 2023. évben Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén végzett 
lomtalanítási feladatok elvégzéséhez szükséges többletforrást biztosítja a 
DUNANETT Nonprofit Kft.-vel kötendő vállalkozási keretszerződésben foglalt 
tartalommal. 
 
48.Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátásához 
szükséges konténerek és zsákok biztosítására vonatkozó keretszerződés 
megkötésére a DUNANETT Nonprofit Kft.-vel 2023. évre 
 

Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő:  Beéry Réka Városüzemeltetési Osztály vezetője 

 Magyar Kamilla ügyintéző 

Meghívott:   Dunanett Nonprofit Kft. képviseletében Bencsik István László 
ügyvezető  

Véleményező bizottságok:  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 11. 16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 11. 16. 
Az előterjesztés rövid tartalma:Jelen előterjesztés 2023. évre a Dunanett Nonprofit 
Kft. és DMJV Önkormányzata között létrejövő szolgáltatási keretszerződés 
megkötésére tesz javaslatot. A köztisztaság közfeladatok ellátásához a DUNANETT 
Nonprofit Kft. biztosít konténereket és zsákokat DMJV Önkormányzata részére a 
keretszerződésben foglaltak szerint. 
 
49.Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására 
vonatkozó szolgáltatási keretszerződés – 2023. január-március 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. 11. 16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2022. 11. 16. 



A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Önkormányzata a DVG Zrt. útján látja el 
közfeladatait évente kötendő szolgáltatási keretszerződés alapján. A költségvetési 
rendelet elfogadásáig 2023. január- március hónapra kötődik keretszerződés az 
elvégzendő munkákra.  
 
50.Javaslat a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalattal történő megállapodásra a 
dunaújvárosi magas part védelmi rendszerének 2023. évi támogatás nyújtása 
kapcsán 
 
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Beéry Réka városüzemeltetési osztály vezetője 
 Magyar Kamilla ügyintéző 
Meghívott: Duka László Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat igazgatója 
Véleményező Bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 11. 16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2022. 11. 16. 
Az előterjesztés rövid tartalma: Az előterjesztés a Dunaújvárosi Partvédelmi 
Vállalat 2023.01.01. - 2023.12.31. közötti időszak működési költségtérítésére tesz 
javaslatot bruttó 3.783.000,- Ft összegben. 
 
51.Javaslat a Dunaújvárosi Vízi Társulattal kötött üzemeltetési szerződés közös 
megegyezéssel történő megszüntetésére 
 
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Beéry Réka Városüzemeltetési Osztály vezetője 
 Magyar Kamilla ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező Bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 11. 16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2022. 11. 16. 
Az előterjesztés rövid tartalma: Jelen előterjesztés a Dunaújvárosi Vízi Társulattal 
2010. évben kötött „Dunaújváros, Szabad strand szabályozó műtárgyainak 
üzemeltetése” - tárgyú üzemeltetési szerződés közös megegyezéssel történő 
megszüntetésére tesz javaslatot. 
 
52.Javaslat gazdasági szereplő kiválasztására a dunaújvárosi közcélú 
vízgazdálkodási feladatok ellátására 
 
AZ ELŐTERJESZTÉS ELŐKÉSZÍTÉS ALATT ÁLL! 
 

Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő:  Beéry Réka városüzemeltetési osztály vezetője 

 Magyar Kamilla ügyintéző 

Meghívott:  
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 11. 16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 11. 16. 



Az előterjesztés rövid tartalma:Jelen előterjesztés a dunaújvárosi közcélú 
vízgazdálkodási feladatok ellátása vonatkozásában árajánlattételre felkérni kívánt 
gazdasági szereplők kiválasztására tesz javaslatot. 
 

53.Javaslat DMJV közigazgatási területén a Széchenyi I. parkban a Kossuth – 
Széchenyi szobor világítás kivitelezésére 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. 11. 16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 11. 16. 
A napirendi pont rövid tartalma:A Széchenyi I. parkban a Kossuth – Széchenyi 
szoborcsoport megvilágítás építése a DVG Zrt. kivitelezésében.  
 
54.Javaslat gazdasági szereplők kiválasztására a Dunaújváros, Mátyás király út 
1. melletti zöldterületen új parkolóhelyek közterület-alakítási tervének 
elkészítése kapcsán 
 
Előadó:  Beéry Réka városüzemeltetési osztályvezető 
Előkészítő:  Beéry Réka városüzemeltetési osztály vezetője 
 Nyáradi Anna ügyintéző 
Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 11. 16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 11. 16. 
Az előterjesztés rövid tartalma:Jelen előterjesztés a Mátyás király út 1. melletti 
zöldterületen új parkolóhelyek közterület alakítási tervének elkészítése 
vonatkozásában az árajánlattételre felkérni kívánt gazdasági szereplők 
kiválasztására tesz javaslatot. 
 
55.Javaslat a Kultik Mozi üzemeltetési rendjének 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:  Szabó Krisztián ügyvezető, Apolló Mozgókép Kft. 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 11. 16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 11. 16. 
Az előterjesztés rövid tartalma: Az Apolló Mozgókép Kft. ügyvezetője a 
megnövekedett energiaárakra tekintettel kéri az önkormányzati hozzájárulását a 
Kultik Mozi nyitvatartási rendjének módosításához 2022. november 1-2023. március 
31. közötti időszakot érintően. 
 
 



56.Javaslat a Volánbusz Zrt.-vel a helyi menetrend szerint közlekedő 
autóbusszal végzett személyszállítással kapcsolatosan megkötött, 
Közszolgáltatási szerződés 2023. december 31-ig történő meghosszabbítására 
 

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   
 Baranyai Gergely forgalmi működéstámogatás vezető   
 VOLÁNBUSZ Zrt. 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 11. 16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 11. 16. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Önkormányzata a helyi 
menetrend szerint közlekedő autóbusszal végzett személyszállításra vonatkozóan, a 
Volánbusz Zrt.-vel megkötött Közszolgáltatási szerződés 2022. december 31-én 
lejár, ennek okán annak módosítása, továbbá a veszteségtérítés csökkentése 
érdekében a menetrend módosítása vált szükségessé. 
 
57.Javaslat a Városvédők Újtelepért Egyesület részére, a dunaújvárosi 
1189/1/A/2 hrsz.-ú iskola megnevezésű ingatlan ingyenes használatba adására 

 
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:  Kisné Fehér Éva elnök, Városvédők Újtelepért Egyesület 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 11. 16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 11. 16. 
Az előterjesztés rövid tartalma: A Városvédők Újtelepért Egyesület a DVG 
Dunaújváros Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött haszonkölcsön szerződés alapján 2025. 
december 31. napjáig ingyenesen használja az önkormányzat tulajdonát képező, 
dunaújvárosi 1189/1/A/2 hrsz.-ú, természetben 2400 Dunaújváros, Jókai u. 19. szám 
alatt található ingatlant. Tekintettel arra, hogy a DVG Zrt. már nem üzemeltetője az 
ingatlannak, szükséges az Egyesületnek az önkormányzattal haszonkölcsön 
szerződést kötni a hivatkozott ingatlan vonatkozásában. 
 
58.Javaslat a Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány által kezdeményezett 
bérleti szerződés módosításra 

 
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 Pedagógiai Alapítvány 

Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 11. 16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 11. 16. 



Az előterjesztés rövid tartalma: A Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány a 
2400 Dunaújváros, Jókai u. 19. szám alatti ingatlanra kötött bérleti szerződés 4. pontja 
értelmében ingyenes helyiség használatot köteles biztosítani az ott felsorolt 
szervezetek részére. Az Alapítvány kéri, hogy a szervezetek helyiség használatból 
eredő gázfogyasztásának költsége az önkormányzatot vagy a használó felet terhelje. 
 
59.Javaslat a Waldorf Gimnáziumnak és a Városvédők Újtelepért Egyesületnek 
hely adó, Jókai u. 19. szám alatti épület-együttes áram ellátásának megosztására 

 
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. 11. 16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 11. 16. 
Az előterjesztés rövid tartalma: A Waldorf Gimnáziumnak és a Városvédők 
Újtelepért Egyesületnek hely adó, Jókai u. 19. szám alatti épület-együttes 
áramfogyasztásának megosztását biztosító almérő kiépítésének költsége az árajánlat 
szerint 197.250,-Ft+áfa, azaz bruttó 250.508,-Ft.  
 
60.Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában 
lévő 730/424 helyrajzi számú, Béke körúton található, faház felépítményekkel 
rendelkező ingatlan megosztásására 
 
Előadó:             a vagyonkezelési osztály vezetője 
Előkészítő:       dr. Vántus Judit osztályvezető 
                        dr. Schleicher Judit ügyintéző 
Meghívott:       - 
Véleményező bizottságok:     
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 11. 16.                                    
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 11. 16. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
tulajdonában áll a 730/424 hrsz-ú, belterületen a Béke körúton található, kivett 
gazdasági épület, udvar megnevezésű ingatlan. Az ingatlan megosztásáról dönteni 
szükséges az 53/2/2022. munkaszámú, 2/976/2022. iktatószámú változási 
vázrajzban foglaltak szerint.   
 
61.Javaslat kártérítési igény elbírálására (SZ.M.) 
 

Előadó:  vagyonkezelési osztályvezető 

Előkészítő:  dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 

 dr. Horváth Petra ügyintéző 

Meghívott:  a károsult (SZ.M.) 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 11. 16. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 11. 16. 
A napirendi pont rövid tartalma: 2022. október 02-án a Dunaújváros, Kölcsey 
Ferenc utca 38/A szám előtt ráesett a diófa termése a károsult autójára, melynek 



következtében a gépjármű szélvédője megrepedt. A károsult vagyoni kártérítési 
igénnyel lépett fel DMJV Önkormányzatával szemben.  
 
62.Javaslat kártérítési igény elbírálására (B.S.) 
 

Előadó:  vagyonkezelési osztályvezető 

Előkészítő: dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 

 dr. Horváth Petra ügyintéző 

Meghívott:  a károsult (B.S.) 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 11. 16. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 11. 16. 
A napirendi pont rövid tartalma: 2022. szeptember 28-án a Dunaújváros, Tamás 
Áron utca 31. szám és a Juhar köz 9. közötti útszakaszon ráesett a diófa termése a 
károsult autójára, melynek következtében a gépjármű szélvédője megrepedt. A 
károsult vagyoni kártérítési igénnyel lépett fel DMJV Önkormányzatával szemben.  
 
63.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi 
közbeszerzési tervének 2. számú módosítására  
 

Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 a közbeszerzési és bíráló bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Petánszki Lajos aljegyző 
 Nyáradi Anna településfejlesztési és üzemeltetési ügyintéző 
Meghívott: Horváth Anita DV N Zrt. vezérigazgató 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 11. 16. 
közbeszerzési és bíráló bizottság 2022. 11. 16. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2022. évi közbeszerzési tervét módosítani szükséges. Egy eljárást törölni szükséges 
a tervből, valamint a terv kiegészítése szükséges egy új beszerzéssel. 
 
64.Javaslat a „Dunaújváros közvilágítás aktív és passzív elemek javítás, 
karbantartás” tárgyú közbeszerzési eljárás dokumentumainak elfogadására, az 
eljárás megindítására 
 
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 a közbeszerzési és bíráló bizottság elnöke 

Előkészítő: Dr. Petánszki Lajos aljegyző 
 Nyáradi Anna településfejlesztési és üzemeltetési ügyintéző 
Meghívott: Horváth Anita DV N Zrt., vezérigazgató 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 11. 16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 11. 16. 
közbeszerzési és bíráló bizottsága      2022. 11. 16. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata üzemeltetésében lévő közvilágítási hálózat aktív elemei 
karbantartására kötött vállalkozási szerződés 2023. március 29-én lejár. Jelen 



előterjesztés az ezt követő időszak tekintetében a közbeszerzési eljárás 
dokumentumainak véleményezésére, közbeszerzési eljárás megindítására irányul. 
 
65.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
446/2022. (IX.22.) határozatának visszavonására 
 
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 a közbeszerzési és bíráló bizottság elnöke 

Előkészítő: Dr. Petánszki Lajos aljegyző 
 Nyáradi Anna településfejlesztési és üzemeltetési ügyintéző 
Meghívott: Horváth Anita DV N Zrt., vezérigazgató 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 11. 16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 11. 16. 
közbeszerzési és bíráló bizottsága      2022. 11. 16. 
 A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése 446/2022. (IX.22.) határozatával „Közétkeztetés biztosítása 
Dunaújvárosban” tárgyban közbeszerzési eljárás lefolytatását határozta el.Az eljárás 
érkezett kiegészítő tájékoztatás kérés alapján nyilvánvalóvá vált, hogy a szerződés 
tervezetben rögzített feltételek vállalhatatlanok az érdeklődő ajánlattevők számára, 
ezért az eljárás visszavonására került sor. 
 
66.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
447/2022. (IX.22.) határozatának visszavonására 
 
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 a közbeszerzési és bíráló bizottság elnöke 

Előkészítő: Dr. Petánszki Lajos aljegyző 
 Nyáradi Anna településfejlesztési és üzemeltetési ügyintéző 
Meghívott: Horváth Anita DV N Zrt., vezérigazgató 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 11. 16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 11. 16. 
közbeszerzési és bíráló bizottsága      2022. 11. 16. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése 447/2022. (IX.22.) határozatával „Dunaújváros villamos energia ellátása” 
tárgyban közbeszerzési eljárás lefolytatását határozta el. Az eljárás érkezett 
kiegészítő tájékoztatás kérés alapján nyilvánvalóvá vált, hogy a szerződés 
tervezetben rögzített feltételek vállalhatatlanok az érdeklődő ajánlattevők számára, 
ezért az eljárás visszavonására került sor. 
 
Dunaújváros, 2022. november 11. 
 
              Tóth Kálmán s.k. 
                                                                                 a bizottság elnöke 


