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M E G H Í V Ó 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

Ifjúsági, Sport és Turisztikai Bizottsága 
2022. november 16-án (szerdán) 11,45 órai kezdettel 

nyílt ülést tart, melyre meghívom 
 

Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 2. „C” épület, Közgyűlési terem 
 
Javasolt napirendek: 
 
1. 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 
 
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. 
 
2. 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 
 
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. 
 
3. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
30/2017.(X.20.) önkormányzati rendelete alapján a dunaújvárosi sportolók 
jutalmazására 
 
Előadó:  az ifjúsági, sport és turisztikai bizottság elnöke 
 a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

 
Előkészítő:  Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 
 Vabják Kitti intézményigazgatási ügyintéző 
 
Véleményező bizottságok: 
Ifjúsági, sport és turisztikai bizottság  2022.11.16. 
Pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022.11.16. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata elismeri és jutalmazza a 
dunaújvárosi székhelyű sportszervezetek kiemelkedően eredményes versenyzőit és 
a versenyzőket felkészítő edzőket. Az eredményességi jutalmazás évente egy 
alkalommal kerül megállapításra. 
 
4. Javaslat a Lovasliget Kft. részére nyújtott 6.350.000,- Ft vissza nem térítendő 
támogatás – felhasználás elszámolásának megtárgyalására 
 
Előadó: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
 Módné Pöstényi Mária ügyintéző 
 
Meghívott: Fekete László  ügyvezető 
  
Véleményező bizottságok: 
ifjúsági , sport és turisztikai bizottság 2022.11.16.  
pénzügyi, gazdasági és  városüzemeltetési bizottság 2022.11.16. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 489/2019. (VIII. 
08.)  határozata alapján 6.350.000.- Ft vissza nem térítendő támogatásban 
részesítette a Lovasliget Kft.-t a Dunaújvárosban megrendezésre kerülő Három 



Ország Legerősebb Emberei Csapat Verseny költségeire. Az elszámolás a 
támogatási összeg felhasználásáról megérkezett osztályunkra. 
 
 
Dunaújváros, 2022. november 10. 
         Motyovszki Mátyás sk. 

  a bizottság elnöke 


