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M E G H Í V Ó 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottsága,  
2022. december 14-én (szerda) 13,30 órai kezdettel  

nyílt ülést tart, melyre meghívom 
 

 
Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 2. „C” épület, Közgyűlési terem 
 
Javasolt napirendi pontok: 
 
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. 12. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 12. 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 a 
Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2017. 
(XII.15.) önkormányzati rendelete módosítására 

Előadó: Pintér Tamás polgármester  

Előkészítő:     Dr. Petánszki Lajos aljegyző 

Meghívott:       - 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                          2022. 12. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Közgyűlés Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítása a bizottságok létszámára vonatkozó rendelkezés 
változtatását, továbbá a közgyűlés hatékonyabb működésének biztosítását célozza. 
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3.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 
önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati 
rendelete módosítására 

 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 

Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 12. 14. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 12. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: A gazdálkodási rendelet módosítása az ingóságok 
tulajdonjogának ingyenes átruházásának szabályozása miatt indokolt.  
 

4.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 
egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról és kialakításáról szóló 
20/2017. (V.19.) önkormányzati rendelete módosítására 
 
Előadó:          a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 
  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:    Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 
                       Szünderné Katrics Renáta ügyintéző 
Meghívott:   Vargáné Kocsis Anikó, Egészségmegőrzési Központ 

intézményvezető 
 Németh Lászlóné, FMKH DJH járási szakfelügyelő ápoló 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság                               2022. 12. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                            2022. 12. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az egészségügyi alapellátás körzeteinek 
megállapításáról és kialakításáról szóló önkormányzati rendelet 1. mellékletének 
módosítása szükséges a 26. számú felnőtt háziorvosi körzet címváltozása miatt. 

 
5.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évet érintő 
folyószámlahitel igénybevételének szándékára 
 
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő: Salamonné Pintér Mónika, főosztályvezető 
 Szántó Adrienn, kötelezettségvállalást nyilvántartó ügyintéző 
Véleményező bizottság:  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 12. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 12. 14. 
Az előterjesztés rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
szándéka éven belüli folyószámlahitel igénybevételére a 2023. évben a 
számlavezető K&H Bank Zrt.-től. 
 
6.Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda költségvetési előirányzatának módosítására 
 
Előadók:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 



Előkészítő: Salamonné Pintér Mónika főosztályvezető 
 Sillinger Erika pénzügyi ügyintéző 

Meghívott: Gyenes Józsefné intézményvezető  
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság   2022. 12. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2022. 12. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújvárosi Óvoda közüzemi díjakra tervezett 
előirányzata nem fedezi a 2022. évre kifizetendő távhő számlák összegét. A 
rendelkezésre álló előirányzaton felül az Óvoda részére 9.450.000 Ft összegben 
szükséges előirányzat biztosítása a dologi kiadások közüzemi díjak és ÁFA soraira.  
 
7.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város környezeti állapotáról szóló 
tájékoztató elfogadására és kiadására 
 
Előadó: a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Petrovickijné Dr. Angerer Ildikó környezetvédelmi vezető ügyintéző 
Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 
közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság    2022. 12. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2022. 12. 14.  
A napirendi pont rövid tartalma: A környezet védelmének általános szabályiról 
szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdésének e) pontja, valamint az 51. § (3) 
bekezdésében foglaltak szerint a települési önkormányzat az illetékességi területén 
tájékoztatja a lakosságot a helyi környezet állapotának alakulásáról. E jogszabályi 
követelménynek teszünk eleget Dunaújváros Megyei Jogú Város környezeti 
állapotáról szóló tájékoztató elkészítésével és kiadásával.  
 
8.Javaslat a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság önkormányzati tulajdonú 
szakemberlakás bérlőkijelölési jog biztosítására 
 
Előadó: szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 
 ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Radák Kálmán – osztályvezető 
 Radics Linda – általános igazgatási ügyintéző 
Meghívott: ------ 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2022. 12. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 12. 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. A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság 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. 

 

 
 



9.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Helyi 
Esélyegyenlőségi Tervének  elfogadására 
 
Előadó:  az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Kaja Edit osztályvezető 
 Szabó Márta személyügyi ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottság:  
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 2022. 12. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 12. 14. 
Az előterjesztés rövid tartalma: A törvényi előírásoknak megfelelően az ötven főnél 
több személyt foglalkoztató költségvetési szervek kötelesek esélyegyenlőségi tevet 
elfogadni. .Az esélyegylőségi terv 5 éves időtartamra szól, amely 2022.év végével 
lejár. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. 
évi CXXV. törvény rendelkezései alapján a hivatalra vonatkozóan új 
esélyegyenlőségi terv elfogadása szükséges. 
 
10.Javaslat Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintésének elfogadására 
 
Előadó:  az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Kaja Edit osztályvezető 
 Szabó Márta személyügyi ügyintéző 
Meghívott:  - 
Véleményező bizottság:  
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 2022. 12. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 12. 14. 
Az előterjesztés rövid tartalma: A város 5 évre szóló Helyi Esélyegyenlőségi 
Programját (2019-2023) a közgyűlés 701/2018. (XII.13.) határozatával elfogadta. A 
programot két évente át kell tekinteni és szükség esetén felül kell vizsgálni. A 
törvényi előírásoknak megfelelően a 2021-2022. év áttekintése most esedékes. 
 
11.Javaslat a Dunaújváros, Mátyás király út 1. melletti zöldterületen új 
parkolóhelyek közterület-alakítási tervének elkészítésére vonatkozó 
vállalkozási szerződés megkötésére 
 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Beéry Réka városüzemeltetési osztály vezetője 
 Nyáradi Anna ügyintéző 
Meghívott:  Szabolcs Mérnökiroda Kft. ügyvezető 
Véleményező bizottságok:  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 12. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 12. 14. 
Az előterjesztés rövid tartalma: Jelen előterjesztés a Dunaújváros, Mátyás király út 
1. melletti zöldterületen új parkolóhelyek közterület-alakítási tervének elkészítése 
vonatkozásában a nyertes ajánlattevővel való szerződéskötésre tesz javaslatot, a 
beérkezett árajánlatok alapján. 
 



12.Javaslat a Dunaújvárosi Térfigyelő Rendszer 2-es munkaállomás monitor és 
a 25. sz. kamera cseréjére vonatkozó szerződés megkötésére 

 
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. 12. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 12. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma:A Dunaújvárosi Térfigyelő Rendszer 
üzembiztonsága, működésének fenntarthatósága érdekében szükséges a rendszer 
részleges felújítása a meglévő eszközök részleges javításával, cseréjével. 
 

13.Javaslat Dunaújváros, Dózsa Gy. út 11-13. szám mögötti parkban, 1 db 4 m 
fpm. típusú napelemes lámpatest telepítésére 
 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Beéry Réka városüzemeltetési osztályvezető  
 Gurubi István ügyintéző 
Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 12. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 12. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: Jelen előterjesztés Dunaújváros, Dózsa Gy. út 11-
13. szám mögötti parkban, 1 db 4 m fpm. típusú napelemes lámpatest telepítésére és 
a szükséges forrás átcsoportosítására tesz javaslatot. 
 
14.Javaslat önkormányzati tulajdonú intézmények javítási munkáira 
 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Beéry Réka városüzemeltetési osztályvezető  
 Mózes Tibor ügyintéző 
Meghívott:  Duka László – műszaki igazgató DVG Zrt. 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 12. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 12. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: Jelen előterjesztés a Dunaferr iskola konyhában 
és két orvosi rendelőben szükségessé vált javítási munkákra és a szükséges fedezet 
átcsoportosítására tesz javaslatot a DVG Zrt. által megküldött ajánlatok alapján. 
 
15.Javaslat a Pálhalmai Országos BV Intézet főkapujánál, valamint Pálhalma 
főtéren lévő 2 db buszváró felújításához szükséges anyagok beszerzéséhez 
kapcsolódó keretszerződés megkötésére 
 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Beéry Réka városüzemeltetési osztályvezető  



 Szedresi Csaba ügyintéző 
Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 12. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 12. 14.  
A napirendi pont rövid tartalma: Jelen előterjesztés a Pálhalmai Országos BV 
Intézet főkapujánál, valamint Pálhalma főtéren lévő 2 db buszváró felújításához 
szükséges anyagok beszerzéséhez kapcsolódó keretszerződés megkötésére és a 
szükséges forrás átcsoportosítására tesz javaslatot. 
 
16.Javaslat az elválasztott rendszerű (zárt szelvényű) csapadékvíz elvezető 
hálózat üzemeltetésére vonatkozó szerződés megkötésére  
 

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:  dr. Huszti Zsolt DSZSZ Kft. ügyvezető 

Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 12. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 12. 14. 
Az előterjesztés rövid tartalma:Dunaújváros MJV Önkormányzatának 
közigazgatási területén található elválasztott rendszerű (zárt szelvényű) csapadékvíz 
elvezető hálózat üzemeltetésére irányuló 2023. január 01. - 2024. december 31-ig 
tartó üzemeltetési szerződés megkötésére tett javaslatot a Dunaújvárosi 
Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft.-vel. 
 
17.Javaslat forráskiegészítésre a TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00002 A Kandó 
Kálmán tér közlekedésbiztonsági fejlesztése Dunaújvárosban című projekt 
megvalósításához 
 
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 
   Dunaújváros, Vasmű u. 41. 
Véleményező bizottság:  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 12. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 12. 14. 
Az előterjesztés rövid tartalma: A TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00002 „A Kandó 
Kálmán tér közlekedésbiztonsági fejlesztése Dunaújvárosban” projektben a 
közbeszerzési eljárás eredményeképp megkötött kivitelezési szerződés az utolsó 
önkormányzati kötelezettségvállalás. Ennek a projektből finanszírozni kívánt részére 
akkor lesz teljes egészében fedezet, ha a korábban kifizetett, jelenleg elszámolásra 
nem beadható egyéb számlákra plusz pályázati támogatást ítélnek meg. Ahhoz, 
hogy a 2023. évi költségvetési rendeletben előirányzati szinten és az elkülönített 
bankszámlán forintban rendelkezésre álljon a kivitelezés teljes fedezete, 
forráskiegészítés szükséges saját forrásból, melynek összege pozitív elbírálás 
esetén visszavezetésre kerül. 



 
18.Javaslat Rácalmás településrendezési eszközeinek módosításáról szóló 
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 ügyintéző 
Meghívott:   
Véleményező bizottságok: 
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 12. 14. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2022. 12. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: Rácalmás módosítja településrendezési eszközeit 
néhány helyen. 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. 

 

19.Javaslat a TOP-6.9.2.-16-DU1-2018-00001 azonosító számú „Helyi identitás 
és kohézió erősítése Dunaújvárosban” c. projekthez kapcsolódó kötelező 
nyilvánosság feladatainak ellátásához és annak kétoldalú megállapodásáról 
 
Előadó:        Szabó Imre főépítészi és pályázati osztályvezető 
Előkészítő:  Bozóné Kovács Bettina pályázati koordinációs ügyintéző 
Meghívott:    Horváth Anita ügyvezető Vasmű út 41. Kft. 
Véleményező bizottságok:     
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2022. 12. 14. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 12. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés tárgya a TOP-6.9.2-16-DU1-
2018-00001 azonosító számú „Helyi identitás és kohézió erősítése Dunaújvárosban” 
című projekthez kapcsolódó kötelező nyilvánosság feladat ellátásához kétoldalú 
megállapodás megkötésére irányul, mely a 2019.08.14-én megkötött eredeti 
szerződéshez fog kapcsolódni. A megállapodás az eredeti megbízási szerződés 
megbízási időtartamát érinti és 2022.12.31-re módosul a támogatási szerződés 
szerint. 
 
20.Javaslat az alapellátási szintű központi háziorvosi ügyeleti feladatok 
ellátására az Inter-Ambulance Egészségügyi és Szolgáltató Zrt-vel feladat-
átadási szerződés megkötésére 
 
Előadó: 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 
                        Szünderné Katrics Renáta ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság   2022. 12. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 12. 14. 



szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság      2022. 12. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Önkormányzata és az Inter-Ambulance Zrt. 
között létrejött Dunaújváros közigazgatási területén élő lakosok központi felnőtt és 
gyermek háziorvosi ügyelet teljes körű ellátásáról szóló megbízási szerződés 2023. 
január 6. napján lejár. Az előterjesztés az alapellátási szintű központi háziorvosi 
ügyeleti feladatok ellátására vonatkozó új feladat-átadási szerződés megkötésére 
irányul. 
 
21.Javaslat a Barátság városrészi rendelőben működő 1. számú és 2. számú 
felnőtt háziorvosi körzetet ellátó háziorvosok részére a megemelkedett 
távhődíjak kompenzálásra  
 
Előadó:  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 
 Szünderné Katrics Renáta ügyintéző 
Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 12. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 12. 14. 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság  2022. 12. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az egészségügyi alapellátásban területi ellátási 
kötelezettséggel működő dunaújvárosi Barátság városrészi rendelőben praktizáló 1. 
számú és 2. számú felnőtt háziorvosi körzetet ellátó háziorvosok részére a 
megemelkedett távhődíjak kompenzálására a rezsi kiadásokhoz hozzájárulást nyújt 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata. 
 
22.Javaslat az Adománykuckó működtetésére megkötött megbízási szerződés 
módosítására 
 
Előadó:          a humán szolgáltatási főosztályvezető 
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 
                        Kiss Dalma intézményigazgatási ügyintéző 
Meghívott: - 

 Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 12. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 12. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az Adománykuckó menedzselési és 
programszervezési feladatainak ellátását 1 fő végzi megbízási szerződés alapján 
2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig. Az előterjesztés a szerződés 
határideje módosítására tesz javaslatot.  
 
23.Javaslat a Pannon Triatlon Klub Sportegyesülettel kötendő támogatási 
szerződés jóváhagyására 
 
Előadó: az ifjúsági, sport és turisztikai 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:      Máltesics Tamás, a Pannon Triatlon Klub Sportegyesület alelnöke 
Véleményező bizottságok: 
ifjúsági, sport és turisztikai bizottság 2022. 12. 14. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 12. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 12. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Pannon Triatlon Klub Sportegyesület azzal a 
kéréssel fordult Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatához, hogy 300.000, 
- Ft összeggel járuljon hozzá a sportegyesület terembérleti díjának kifizetéséhez.  

 

24.Javaslat a Fészek Gyermekvédő Egyesülettel megkötött feladatellátási 
szolgáltatási szerződés 6. számú 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: - 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2022. 12. 14. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság   2022. 12. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2022. 12. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
a kötelező, gyermekek átmeneti otthona feladatát a Fészek Gyermekvédő 
Egyesülettel megkötött feladatellátási szolgáltatási szerződés alapján biztosítja 2015. 
január 1-től 2022. december 31. napjáig. Az előterjesztés a szerződés határideje 
módosítására tesz javaslatot. 
 
25.Javaslat a József Attila Könyvtár, valamint az Intercisa Múzeum 
veszélyhelyzet ideje alatti minimális nyitvatartási idejének meghatározására 

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

  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána a humán szolgáltatási főosztály vezetője 

 Péter Kata vezető ügyintéző 

Meghívott: Tóth Éva – a József Attila Könyvtár igazgatója 
 Farkas Lajos – az Intercisa Múzeum igazgatója 

Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, és társadalmi kapcsolati bizottság 2022. 12. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 12. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az egyes kulturális intézmények működését érintő 
veszélyhelyzeti szabályokról szóló 469/2022. (XI. 21.) Korm. rendelet 1. § alapján a 
veszélyhelyzet ideje alatt a múzeum és a könyvtár minimális nyitvatartási idejét, 
minimálisan biztosítandó kutatási idejét a fenntartó határozza meg az intézmény 
vezetőjének szakmai javaslata alapján.  
 
 



26.Javaslat a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet Alapító Okiratának 
módosítására és a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
505/2022. (XI.17.) határozata hatályon kívül helyezésére  
 
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:  -  
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 12. 14.  
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 12. 14.  
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése az 505/2022. (XI.17.) határozatával módosította a Dunaújvárosi 
Gazdasági Ellátó Szervezet alapító okiratát. A Magyar Államkincstár hiánypótlásra 
szólította fel önkormányzatunkat. A hiánypótlás a korábbi közgyűlési határozat 
hatályon kívül helyezésével és új alapító okirat elfogadásával teljesíthető.  
 

27.Javaslat a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet Szervezeti és Működési 
Szabályzatának jóváhagyására 

 
Előadó: pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

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. 12. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 12. 14.  
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet 
igazgatója az intézmény szervezeti átalakításának és az alapító okirat 
módosításának megfelelően újraalkotta Szervezeti és Működési Szabályzatát.  

 

28.Javaslat az 1. 7. 15. és 18. számú fogászati alapellátási körzetek fogászati 
kezelőegységeinek karbantartására a nyertes ajánlattevő kiválasztására 
 
Előadó: humán szolgáltatási főosztályvezető 
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 
 Molnár Lenke ügyintéző 
Meghívott: -  
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 12. 14. 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2022. 12. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2022. 12. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az 1. 7. 15. és 18. számú fogászati körzetbe 
tartozó bejelentkezettek ellátását biztosító rendelőkbe a fogászati kezelőegységek 
garanciaidejének letelte után - a folyamatos és zavartalan betegellátás érdekében -, 
a kezelőegységek karbantartása szükséges.. A karbantartásra vonatkozóan 
ajánlattételi felhívás került kiküldésre, melyre a megadott határidőn belül egy 



érvényes ajánlat érkezett. Az előterjesztés a nyertes ajánlattevő kiválasztására 
irányul. 
 
29.Javaslat a „Dunaújvárosi Jégtörők Egyesület” támogatására 

 
Előadó: ifjúsági, sport és turisztikai bizottság elnöke 

 pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

 ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 

 Vabják Kitti intézményigazgatási ügyintéző  

Meghívott:      Azari Zsolt - elnök  

Véleményező bizottságok: 
ifjúsági, sport és turisztikai bizottság 2022. 12. 14. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 12. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 12. 14. 
 A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújvárosi Jégtörők Egyesület, a 
dunaújvárosi jégkorong sport utánpótlását nevelő sportszervezet elnöke, Azari Zsolt 
azzal a kéréssel fordult Önkormányzatunkhoz, hogy az egyesület működéséhez 
vissza nem térítendő anyagi támogatást kérjen.  
 
30.Javaslat az „Adventi Forgatag” villamos alaphálózatának kiépítésére és 
villanyszerelői ügyelet biztosítására 
 
Előadó:  humán szolgáltatási főosztályvezető 
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 

   Vabják Kitti intézményigazgatási ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 12. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 12. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az „Adventi Forgatag” megrendezéséhez 
szükséges villamos alaphálózat kiépítésére és az esemény alatti villanyszerelői 
ügyelet biztosítására kiválasztott vállalkozó utólagos jóváhagyásra vonatkozik az 
előterjesztés. 
 
31.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
429/2022. (IX.15.) határozata módosítására 
 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási 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. 12. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2022. 12. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése az 549/2022. (XI.17.) határozatával 2022. december 22. napjától 2023. 
január 8. napjáig 11 munkanap igazgatási szünetet rendelt el. Az igazgatási szünet 
időtartama alatt a polgármesteri hivatal ügyfélfogadást nem tart. Az igazgatási szünet 



időtartama érinti az időskorúak támogatásához kapcsolódó kérelmek benyújtására 
meghatározott időszakot, ezért szükséges Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének az időskorúak támogatása időpontjának 
meghatározásáról szóló 429/2022. (IX.15.) határozata módosítása. 
 
32.Javaslat a rászoruló dunaújvárosi gyermekek 2023. évi szünidei 
gyermekétkeztetésének biztosítására 
 
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. 12. 14. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 12. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 12. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: A gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény rendelkezései szerint a települési 
önkormányzatok kötelesek gondoskodni a hátrányos helyzetű, illetve a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek szünidei gyermekétkeztetésének megszervezéséről, amennyiben azt a 
szülő, törvényes képviselő kéri. A jogszabály lehetőséget biztosít arra, hogy az 
önkormányzat saját költségvetése terhére más rászoruló gyermekek számára is 
lehetővé tegye a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételét. Az előterjesztés a 
szünidei étkeztetésbe bevonható gyermekek körére valamint az étkeztetés 
időtartamára tesz javaslatot. 
 
33.Javaslat a helyi lakásfenntartási támogatás természetbeni támogatás 
formájában történő biztosítása érdekében a szolgáltatókkal történő 
megállapodás megkötésére 
 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási 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. 12. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 12. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése módosította a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni 
szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletét. A módosítás miatt az 
önkormányzati rendeletben meghatározott helyi lakásfenntartási támogatás 
természetbeni támogatás formájában történő biztosítása érdekében a szolgáltatókkal 
megállapodást kell kötni. 
 



34.Javaslat az Ukrajna területéről érkező menekültek ellátásához és 
elhelyezéséhez kapcsolódó feladatokra a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt-
vel való üzemeltetési szerződés megkötésére 
 
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: 
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság                2022. 12. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 12. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: A veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos 
országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek részére 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a Dunaújváros, Erdősor 37/A. 
szám alatti, korábbi kollégium épületében szállást és ellátást biztosított. A menekültek 
elhelyezéséhez és ellátásához kapcsolódó feladatokra megállapodást kell kötni a 
DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt-vel. 
 
35.Javaslat a Dunaújvárosi Sportcsarnokra vonatkozóan üzemeltetési szerződés 
1. számú módosítására 
 
Előadó:  dr. Vántus Judit osztályvezető 
Előkészítő:  dr. Horváth Petra ügyintéző 
Véleményező bizottság:  
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 12. 14.  
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 12. 14. 
az ifjúsági, sport és turisztikai bizottság  2022. 12. 14. 
Meghívott:  Horváth Tibor – DKKA Nonprofit Kft. ügyvezetője 
Az előterjesztés rövid tartalma: DMJV Önkormányzata és a DKKA-Dunaújvárosi 
Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. között a Dunaújvárosi Sportcsarnok 
(kézilabdacsarnok, VIP helyiségek; egyéb épületek (klubház, szálló és étterem) 
üzemeltetésére 2021. július 01. napjától 2022. december 31. napjáig szóló 
üzemeltetési szerződés van érvényben. Az előterjesztés a Sportcsarnok folyamatos 
üzemeltetésének biztosítása céljából az üzemeltetési szerződés meghosszabbítására 
tesz javaslatot 2023. július 01. napjától 2023. december 31. napjáig. 
 
36.Javaslat helyiséghasználat biztosítására a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Egyesület részére  
 
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:       Bondor Lajos régióvezető, MMSZE (2890 Tata, Vasút utca 64.) 
Véleményező bizottságok:     
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 12. 14.                                    
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2022. 12. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 
megkereste Dunaújváros MJV Önkormányzatát az önkormányzati tulajdonban álló, a 



730/2/A/23 helyrajzi szám alatt felvett, természetben 2400 Dunaújváros, Lajos király 
körút 10. földszint. “felülvizsgálat alatt” található, 93 m2 nagyságú ingatlan további 
ingyenes használatára irányuló kérelmével a szerződés 2022. december 31. napjával 
történő lejárta miatt.  

 
37.Javaslat a Dunaújváros belterület 691/2 helyrajzi szám alatt felvett, 2.2231 m2 

területű, erdő megnevezésű ingatlan 2037 m2 nagyságú területe használatának  
ingyenes biztosítására a Duna Dog Center Alapítvány részére  
 
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:       Czibere Cecília elnök, Duna Dog Center Alapítvány 
Véleményező bizottságok:     
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 12. 14.                                    
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2022. 12. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Duna Dog Center Alapítvány megkereste 

Dunaújváros MJV Önkormányzatát az önkormányzati tulajdonban álló Dunaújváros 

belterület 691/2. helyrajzi szám alatt felvett, 2.2231 m2 területű, erdő megnevezésű, 

természetben Dunaújváros Névtelen utca 691/2. hrsz. „felülvizsgálat alatt” található 
ingatlanból 2.037 m² nagyságú ingatlanrész további ingyenes használatára irányuló 
kérelmével a szerződés 2022. december 31. napjával történő lejárta miatt.  
   

 38.Javaslat a Dunaújváros belterület 2637/2 hrsz alatt felvett, 192 m2 területű 
"kivett bolt" megnevezésű ingatlanból 42 m2 raktárként funkcionáló 
ingatlanrész vonatkozásában Bánkuti Gáborral kötött bérleti szerződés 
meghosszabbítására  
 
Előadó: vagyonkezelési osztályvezető 

Előkészítő: dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 

 dr. Horinka Hajnalka ügyintéző 

Meghívott: Bánkuti Gábor 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 12. 14. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 12. 14. 

A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Önkormányzata és Bánkuti Gábor között a a Dunaújváros belterület 2637/2 hrsz alatt 
felvett, 192 m2 területű "kivett bolt" megnevezésű ingatlanból 42 m2 raktárként 
funkcionáló ingatlanrész vonatkozásában létrejött szerződés meghosszabbítására 
tesz javaslatot. 
 
39.Javaslat a dunaújvárosi 717 hrsz.-ú, kivett lőtér megnevezésű ingatlanon 
tervezett beruházások jóváhagyására (NKI Invest Kft. kérelme) 
 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
 Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző 
Meghívott:  Szabó Attila ügyvezető, NKI Invest Kft. 



Véleményező bizottságok:  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 12. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 12. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: A dunaújvárosi 717 hrsz.-ú, kivett lőtér 
megnevezésű ingatlant az NKI Invest Kft. béreli. A bérleti szerződés értelmében a 
társaság köteles az ingatlanon beruházásokat végezni, évenként meghatározott 
mértékben. A társaság megküldte elfogadásra a beruházási javaslatát. 
 
40.Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel megbízási, vállalkozási, 
üzemeltetési és őrzési szerződések megkötésére 2023. évre vonatkozóan  
 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
 Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző 
Meghívott:  Bencsik István elnök-vezérigazgató, DVG Zrt. 
Véleményező bizottságok:  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 12. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 12. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-
vel megbízási, vállalkozási, üzemeltetési és őrzési szerződések megkötésére 2023. 
évre vonatkozóan. 
 
41.Javaslat a dunaújvárosi 318/1, 318/2, 664 és 663/19 hrsz.-ú ingatlanok 
vagyonkezelésbe, valamint a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. tulajdonát 
képező tárgyi eszközök ingyenes tulajdonba/használatba adására a 
Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet részére 
 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
 Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző 
Meghívott:  Farkasné Vörös Magdolna igazgató, GESZ 
 Bencsik István elnök-vezérigazgató, DVG Zrt. 
Véleményező bizottságok:  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 12. 14. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 12. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Önkormányzata Közgyűlése az 
504/2022.(XI.17.) határozatával döntött arról, hogy a DVG Zrt. által végzett erdészeti, 
parkfenntartási, partvédelmi, és egyes karbantartási feladatokat átadja a GESZ 
részére. Jelen előterjesztés javaslatot tesz a feladatellátáshoz szükséges dunaújvárosi 
318/1 és 318/2, 664 és 663/19 hrsz.-ú ingatlanok vagyonkelésbe, valamint a DVG Zrt. 
tulajdonát képező tárgyi eszközök tulajdonba/használatba adására a GESZ részére.  
 
42.Javaslat a Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezetével kötött bérleti 
szerződés meghosszabbítására  
 
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. 12. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2022. 12. 14. 
Az előterjesztés rövid tartalma: A Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezetével 
2022. szeptember 27-én kötött bérleti szerződés alapján a bérleti jogviszony a 2400 
Dunaújváros, Erdő sor 37/A szám alatti Széchenyi Kollégium vonatkozásában, 2023. 
január 15-ig tart. Jelen előterjesztés javaslatot tesz a bérleti szerződés 
meghosszabbítására, 2023. június 30. napjáig. 
 
43.Javaslat az Erdősor 37/A. (Széchenyi Kollégium) fűtésszámlái kifizetésével 
kapcsolatosan forrás biztosítására  
 
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. 12. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 12. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata tulajdonában álló, dunaújvárosi 671 hrsz.-ú, természetben, 
Dunaújváros, Erdősor 37/A. Széchenyi Kollégiuma szerepet kapott az ukrán-orosz 
háborús helyzet menekültjeinek elszállásolásában.  Az Önkormányzatnak fizetési 
kötelezettsége áll fenn a fűtésszámlák megfizetését illetően, ennek okán forrás 
biztosítása szükséges az önkormányzati költségvetési rendelet terhére, annak 
módosítása válik szükségessé. 
 
44.Javaslat a DVG Zrt. költségigényeinek megtérítésére, a Fabó Éva 
Sportuszoda hőszigetelt üvegcseréjével kapcsolatosan és vállalkozási 
szerződés megkötésére 
 
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke    
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Engyel László ügyintéző 
Meghívott:     Bencsik István László elnök- vezérigazgató, DVG Zrt. 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi,gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 12. 14. 

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 12. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: A DVG Zrt. megküldte vállalkozási szerződés 
tervezetét a Fabó Éva Sportuszoda hőszigetelt üvegének cseréjével kapcsolatosan. A 
káreseményt a biztosító felé az előkészítő a bejelentés alapján jelezte, a kártérítés 
teljesítése folyamatban. 
 
 
 



45.Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására, ingatlan átminősítés miatti 
alapító okirat módosításához – I. számú Piactéri Szolgáltatóház Társasház  
 
Előadó: vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő: dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
 Engyel László ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság                    2022. 12. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 12. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Tüsi és Társa Kft. kérelemmel fordult 

Dunaújváros MJV Önkormányzatához, mely szerint az I. számú Piactéri 

Szolgáltatóház Társasházban található, és a gazdasági társaság tulajdonában álló, 
dunaújvárosi 116/7/A/27 hrsz.-ú, egyéb helyiség megnevezésű ingatlant átalakították 
lakóingatlanná és ennek okán kérik, az Önkormányzat hozzájárulását a Társasház 
Alapító Okirata módosításához. 
 
46.Javaslat a DKKA Nonprofit Kft. részére 1.557.740,- Ft vissza nem térítendő 
támogatás biztosítására  
 
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 osztályvezető 
 Engyel László ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 12. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 12. 14. 
ifjúsági, sport és turisztikai bizottság                 2022. 12. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az önkormányzati tulajdonban álló gazdasági 
társaság a DKKA Nonprofit Kft. kérelemmel fordult Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatához, mely kérelem szerint 1.557.740,- Ft-os vissza nem térítendő 
önkormányzati  támogatást kérnek hőlégbefúvók vásárláshoz. 
 
47.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
1038/2022. (XII.16.) határozata alapján megkötött támogatási szerződés 
módosítására – Dunaújvárosi Jégtörők Egyesület 
 
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

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

  Engyel László ügyintéző 

Meghívott: - Gertheis Antal ügyvezető, Mobilissimus Kft. (1093 Bp., Lónyay u. 34. 3. em. 21.) 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 12. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 12. 14. 
ifjúsági, sport és turisztikai bizottság 2022. 12. 14. 



A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Önkormányzata Közgyűlése 
1038/2021. (XII.16.) határozatával támogatta, hogy Dunaújváros MJV 
Önkormányzata 45.000.000,- Ft összegű támogatást nyújtson a Dunaújvárosi 
Jégtörők Egyesület részére. Az Egyesület elnöke kérelemmel fordult az 
Önkormányzathoz, mely szerint a támogatási szerződésben rögzített határidők 
módosítását kérik. 
 
48.Javaslat a Polgármesteri Hivatal által „Irodatechnikai berendezések, 
valamint kapcsolódó informatikai rendszerek bérlése teljes körű üzemeltetési 
szolgáltatással” tárgyban indítandó közbeszerzési eljárás kapcsán a fedezet 
biztosítására 
 
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Petánszki Lajos aljegyző 
 Nyáradi Anna településfejlesztési és üzemeltetési ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 12. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 12. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Polgármesteri Hivatala a 2023. 
évben közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni irodatechnikai berendezések bérlése, 
teljes körű karbantartása és az ezekhez kapcsolódó szoftver bérlése tárgyában. 
Jelen előterjesztés a közbeszerzés fedezetének biztosítására tesz javaslatot. 
 
49.Javaslat "Közétkeztetés biztosítása Dunaújvárosban" 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. 12. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 12. 14. 
közbeszerzési és bíráló bizottság  2022. 12. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
által az Önkormányzat üzemeltetésében működő oktatási intézmények, 
fenntartásában lévő óvodák, valamint a dunaújvárosi Egyesített Szociális Intézmény 
és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai közétkeztetési feladatainak ellátásáról 
szóló szerződés 2023. március 31-én lejár. Jelen előterjesztés a közbeszerzési 
eljárás dokumentumainak véleményezésére, a közbeszerzési eljárás megindítására 
irányul. 
 
50.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési 
Szabályzatának 3. 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: - 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 12. 14. 
közbeszerzési és bíráló bizottság 2022. 12. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város közbeszerzési 
szabályzatának módosítása a Közbeszerzési és Bíráló Bizottság eljárási 
szabályainak pontosítása miatt szükséges. 
 
51.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2023. 
évi munkatervének elfogadására 
 
Előadó: a polgármester 
Előkészítő: Dr. Petánszki Lajos aljegyző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 12. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a közgyűlés 2023. évi 
munkatervének elfogadására tesz javaslatot. 
 
52.Javaslat a Közgyűlés egyes bizottságaiban történő tagváltozások 
elfogadására 
 
Előadó: Pintér Tamás polgármester 
Előkészítő: Dr. Petánszki Lajos aljegyző                                                         
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 12. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztésben Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Polgármestere a közgyűlés bizottságaiban történő személyi változásokra tesz 
javaslatot. 
 
53.Javaslat Mészáros László képviselő úr képviselői indítványa alapján 
Kaposvár polgármesterének kezdeményezéséhez történő csatlakozásra 
 
Előadó:  Mészáros László képviselő 
Előkészítő: Dr. Petánszki Lajos aljegyző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 12. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: Mészáros László képviselő úr képviselői 
indítvánnyal élt annak érdekében, hogy a közgyűlés csatlakozzon Szita Károly úr, 
Kaposvár polgármestere kezdeményezéséhez. 
 

54.Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. által kötendő forgóeszköz 

hitelszerződéshez garancia vállasára 
 
Előadó:          a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke             



                       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
Előkészítő:   Dr. Petánszki Lajos aljegyző  
Meghívott:      Bencsik István, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
Véleményező bizottságok: 
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság                 2022. 12. 14. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                     2022. 12. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: A DVG Zrt. a Kereskedelmi és Hitelbankkal kíván 
forgóeszköz hitelszerződést kötni, mely szerződés biztosítására az önkormányzatnak 
garanciát kell vállalni. 
 
55.Javaslat a Mezőföldvíz Kft. szennyvíz szippantási feladatok ellátása 
tárgyában szerződéskötés iránt benyújtott kezdeményezése megtárgyalására 
 
Előadó:  a polgármester 
Előkészítő: Dr. Petánszki Lajos aljegyző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2022. 12. 14. 
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 12. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés javaslatot tartalmaz az 
önkormányzat tulajdonát képező víziközmű-rendszer Magyar Állam történő 
átadására és ezzel egyidejűleg a feladatellátási kötelezettség átruházására. 
 
56.Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát 
képező víziközmű vagyon helyzetének és az ahhoz kapcsolódó feladatellátási 
kötelezettségek teljesítésének áttekintésére, valamint döntés a feladatellátási 
kötelezettség és ahhoz kapcsolódó vagyon Magyar Állam részére történő 
átruházására 
 
Előadó:  a polgármester 
Előkészítő: Dr. Petánszki Lajos aljegyző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 12. 14. 
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 12. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés javaslatot tartalmaz az 
önkormányzat tulajdonát képező víziközmű-rendszer Magyar Állam történő 
átadására és ezzel egyidejűleg a feladatellátási kötelezettség átruházására. 
 
Dunaújváros, 2022. december 9. 
 
                  Tóth Kálmán s.k. 
                       a bizottság elnöke 


