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M E G H Í V Ó 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottsága 
2017. március 13-án (hétfő) 12,00 órai kezdettel 

rendkívüli nyílt ülés tart, melyre meghívom 
 
 

Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 1. „A” épület , VII. emeleti tárgyaló 
 
Javasolt napirendek: 
 

1. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 
közoktatási intézményekben alkalmazandó napközbeni ellátás keretében biztosított 
étkeztetési térítési díjairól szóló 37/2013. (XI.22.) önkormányzati rendelete 
módosítására 
 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
a pénzügyi bizottság elnöke 

Előkészítő: Dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató  
 Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság        2017.03.13. 
pénzügyi bizottság         2017.03.13. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság        2017.03.13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                                                2017.03.13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A rendelet módosítását a személyi térítési 
díjhátralékok esetén a behajtási eljárás megindítási összeghatárának megemelése 
indokolja, összhangban az önkormányzat fenntartásában működő szociális és 
gyermekjóléti intézményekről szóló önkormányzati rendelettel. 
 

2. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 
önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményekről 
szóló 22/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete módosítására 
 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
a pénzügyi bizottság elnöke 

Előkészítő:  Dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató 
Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző 

Meghívott: Bölcskei Anna, az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi 
Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézményvezetője 
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 Kissné Fekete Éva, az Útkeresés Segítő Szolgálat 
intézményvezetője 

 Györök Éva, a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros gazdasági 
igazgató-helyettese 

 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság        2017.03.13. 
pénzügyi bizottság         2017.03.13. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság        2017.03.13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság            2017.03.13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A rendelet módosítását egyrészt a szolgáltatási 
önköltségek – és ezáltal az intézményi térítési díjak – változása, másrészt a személyi 
térítési díjhátralékok esetén a behajtási eljárás megindítási összeghatárának 
megemelése indokolja. 
 

3. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala,  Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata és az önkormányzat által fenntartott 
intézmények  munkavállalóinak lakáscélú munkáltatói támogatásáról 
 
Előadó:  Cserna Gábor polgármester 
Előkészítő:  Dudás Pálné Költségvetési és Pénzügyi Osztályvezető 
  Németh Ágnes pénzügyi ügyintéző 
Meghívott:  - 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság        2017.03.13. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság        2017.03.13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2017.03.13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  DMJV Polgármesteri Hivatala köztisztviselőinek 
Közszolgálati Szabályzatáról szóló 3/2013.(IV.01.)  számú Jegyzői szabályzat VI. Fejezet 
1-2 pontja rendelkezett a köztisztviselőknek nyújtható munkáltatói kölcsönről, mely 
2017.03.01. nappal már nem része a szabályzatnak. Szükségessé vált egy új, egységes 
szabályzat megalkotása, mely egyben rendelkezik az önkormányzat által fenntartott 
intézmények munkavállalóinak lakáscélú támogatásáról is. 
 

4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési 
terve elfogadására 
 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
  a bírálóbizottság elnöke 
Előkészítő:  Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
  Somfainé Petőfalvi Anita közbeszerzési ügyintéző 
  Dzsupin Andrea közbeszerzési ügyintéző 
Meghívott:  - 
 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2017.03.13. 
az önkormányzat bírálóbizottsága        2017.03.13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
alapján Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a költségvetési év elején, 
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legkésőbb március 31. napjáig közbeszerzési tervet köteles készíteni. Az előterjesztés az 
önkormányzat 2017. évi közbeszerzési terve elfogadására tesz javaslatot. 
 

5. Javaslat Dunaújváros Modern Városok Programján belül az Aquantis Wellness-és 
Gyógyászati Központ fejlesztési és üzemeltetési koncepciójának elkészíttetésére 
 
Előadó:       a Gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
  a Pénzügyi bizottság elnöke 
  az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
  az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
  a Városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
Előkészítő:   Szabó Imre – Városfejlesztési Igazgató 
                       Kárgli Rita - településrendezési ügyintéző 
Meghívott: 
 
Véleményező bizottságok: 
a Gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke          2017.03.13. 
a Pénzügyi bizottság elnöke             2017.03.13. 
az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke          2017.03.13. 
az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke         2017.03.13. 
a Városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke       2017.03.13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Az Aquantis Wellness- és Gyógyászati Központ 
szerepel Dunaújváros Modern Városok Programjában. A városi fürdő- és vízisport 
centrum kialakításához érdemes elkészíttetni az élményfürdő fejlesztési és üzemeltetési 
koncepcióját. 
 

6. Javaslat a „Radari sporttelep fejlesztése” elnevezésű állami beruházás 
előkészítésével kapcsolatos feladatok megbízási szerződésének tervezetére  
 
Előadó:  Szabó Imre, Városfejlesztési Igazgató  
Előkészítő:  Szabó Imre, Városfejlesztési Igazgató  
Meghívott:  
 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság         2017.03.13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 25/2017. 
(I.19.) határozata alapján a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. gondoskodik a Modern Városok 
Program keretében a „Radari sporttelep fejlesztése” elnevezésű állami beruházás 
előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátásról, mely vonatkozásában megbízási 
szerződés kötését javasoljuk. 
 

7. Javaslat Dunaújváros Venyimi út, Aranyvölgyi út, Dózsa György út és Vasmű út 
felújítására 

 
Előadó: a városüzemeltetési, környezetvédelmi és 

turisztikai bizottság elnöke  
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 

Sasvári Melinda ügyintéző 
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Meghívott:      Mádai Balázs elnök – ügyvezető - DVG Zrt. 
  
Véleményező bizottságok: 
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság      2017.03.13. 
pénzügyi bizottság        2017.03.13. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság      2017.03.13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2017.03.13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Venyimi út, Aranyvölgyi út, Dózsa György és Vasmű 
út felújítására  beérkezett árajánlat ismertetése és megtárgyalása. 
 

8. Javaslat a DVG Zrt. tulajdonát képező, 325/4 hrsz.-ú, volt Juharos étterem 
megvásárlására és az ingatlan DVG Zrt. részére történő bérbe adására 
 
Előadó:   a pénzügyi bizottság elnöke 

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő:   Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző 

Meghívott:   Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt. 
Markóth Béla osztályvezető, Városüzemeltetési és beruházási 
Osztály 

 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság                2017.03.13. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság            2017.03.13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság             2017.03.13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Javaslat a DVG Zrt. tulajdonát képező, 325/4 hrsz.-ú, 
volt Juharos étterem megvásárlására és az ingatlan DVG Zrt. részére történő bérbe 
adására. 
 

  9. Javaslat a dunaújvárosi 3371/3 helyrajzi számú ingatlanon található épület 
őrzésére vonatkozó szerződés megkötésére a DVG Zrt.-vel 
 
Előadó:   a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
a pénzügyi bizottság elnöke  

Előkészítő:   Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
Dr. Kaja Edit ügyintéző 

Meghívott:   Mádai Balázs a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1. 

 
Véleményező bizottságok:  
gazdasági és területfejlesztési bizottság           2017.03.13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság            2017.03.13. 
pénzügyi bizottság               2017.03.13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés kezdeményezi vállalkozási szerződés 
megkötését a DVG Zrt.-vel a dunaújvárosi 3371/3 hrsz.-ú ingatlanon található épület 
őrzésére vonatkozóan. 
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10. Javaslat a Nonprofit Szolgáltatóház üzemeltetéséhez szükséges eszközbeszerzés 
megrendelésére 
 
Előadó:   a pénzügyi bizottság elnöke 

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő:   Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző 

Meghívott:   Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt.  
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság               2017.03.13. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság           2017.03.13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság            2017.03.13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Javaslat a Nonprofit Szolgáltatóház üzemeltetéséhez 
szükséges eszközbeszerzés megrendelésére a DVG Zrt.-től, 543.600,-Ft+Áfa 
összegben. 
 

11. Javaslat a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. 2017. évre vonatkozó 
vesztesége ellentételezésére vonatkozó Támogatási szerződés véleményezésére - 
DVCSH Kft. által javasolt változat 

 
Előadó:  vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 
  Serfőző Anikó ügyintéző 
Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság          2017.03.13.
  
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. 
2017. évre, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás vesztesége 
ellentételezésére vonatkozó Támogatási szerződés újbóli tárgyalása szükséges. 
 

12. Javaslat a dunaújvárosi 2976/18 hrsz.-ú ingatlant érintő használati megállapodás 
véleményezésére 
 
Előadó:   Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Előkészítő:   Dr. Vántus Judit osztályvezető 

Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző 
Meghívott:   - 
 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság             2017.03.13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Közgyűlésének 62/2013.(II.28.) határozata 
alapján, a dunaújvárosi 2976/18 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában előkészített használati 
megállapodást Kiss János 2017.02.28. napján küldte meg a Vagyonkezelési Osztály 
részére. A képviseletében eljáró ügyvéd által tett módosítások elfogadása miatt 
terjesztjük a megállapodást a Tisztelt Bizottság elé véleményezés céljából. 
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13. Javaslat a Dunaújvárosi Tornacsarnokban üzemelő fűtőventilátor javítására 
vonatkozó szerződés véleményezésére 

 
Előadó:  vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 
  Serfőző Anikó ügyintéző 
Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság          2017.03.13.
  
A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Közgyűlése a 110/2017. (II.16.) határozatában 
megrendelte a DVG Zrt.-től a Dunaújvárosi Tornacsarnokban üzemelő fűtőventilátor 
javítását 594.800.- Ft+áfa azaz bruttó 755.396.- Ft erejéig. A DVG Zrt. elküldte a szerződés 
tervezetét. 
 

14. Javaslat pentelei rendezvények és események támogatására  
 

Előadó:   az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
a pénzügyi bizottság elnöke 
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő:   Dr. László Borbála igazgató 
Bokor Zsuzsanna, kulturális ügyintéző 

Meghívott:   Szabó Tamás, a PERI SE elnöke 
 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság          2017.03.13. 
pénzügyi bizottság              2017.03.13. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság           2017.03.13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság            2017.03.13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Különböző pentelei rendezvényekre (Monostor 
konferencia, Szent István nap, Kolbász Fesztivál), a Kéknefelejcs Énekkar működésére, 
Móder Rezső szoborparkjára a PERI SE elnöke 2.500.000,- Ft támogatást kér. A 
költségvetési rendelet erre a célra 2.800.000,- Ft-ot tartalmaz az 5. mellékletben, ezért 
belső átcsoportosításra van szükség. 
 

15. Javaslat az Ezer Lámpás Éjszakája című rendezvényre, és szponzorációs 
szerződés megkötésére 
 
Előadó:   az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

a pénzügyi bizottság elnöke 
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő:   Dr. László Borbála igazgató 
Bokor Zsuzsanna, kulturális ügyintéző 

Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság           2017.03.13 
pénzügyi bizottság               2017.03.13. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság           2017.03.13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság            2017.03.13. 
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A napirendi pont rövid tartalma: A költségvetési rendelet 5. mellékletében „Kulturális, 
oktatási és ifjúsági feladatok” cím dologi kiadási közé beterveztünk 1.900 E Ft + 513 E Ft 
áfát az Ezer Lámpás Éjszakája c. rendezvényre, a rendezvény célja az eltűnt gyermekek 
felkutatása, az eltűnés megelőzése. A szervező GAP Média Kft. szponzorációs 
szerződés megkötésére tett javaslatot.  
 

16. Javaslat a 15. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására dr. Ágoston Erzsébet 
háziorvossal kötött feladatellátási szerződés felülvizsgálatára 

 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Dr. László Borbála igazgató 
  Dr. Schleicher Judit jogi és szervezési ügyintéző 
Meghívott:  Dr. Ágoston Erzsébet háziorvos 

Dózsáné dr. Sasvári Ildikó népegészségügyi osztályvezető FMKH 
DJH 

 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság       2017.03.13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2017.03.13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A FMKH Dunaújvárosi Járási Hivatal 
Népegészségügyi Osztálya dr. Ágoston Erzsébet háziorvosi működésére vonatkozó 
egészségügyi tevékenységét 2016. augusztus 30-tól felfüggesztette. A körzetet 
helyettesítő orvosok látják el. A körzet hosszútávú ellátásának biztonsága érdekében a 
dr. Ágoston Erzsébettel kötött feladatellátási szerződés felülvizsgálata indokolt. 
 

17. Javaslat a Dunaújvárosi Horvátok és Szerbek Egyesülete támogatási kérelmének 
elbírálására 
 
Előadó:  gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

pénzügyi bizottság elnöke  
közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága elnöke 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  

Előkészítő:   Dr. László Borbála Jogi és Szervezési Igazgató 
Dr. Horváth Petra ügyintéző 

Meghívott:   Miskolczi László, az Egyesület elnöke 
Mohainé Csupity Zsófia, az Egyesület titkára 

 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság           2017.03.13. 
pénzügyi bizottság               2017.03.13. 
közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága          2017.03.13.  
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság            2017.03.13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújvárosi Horvátok és Szerbek Egyesülete 
2017. szeptemberében ünnepli megalakulásának 40. évfordulóját. Az egyesület 
méltóképpen szeretne megemlékezni a neves eseményről, melyhez DMJV 
Önkormányzata támogatását kéri 993 500 Ft összegben. 
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18. Javaslat a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 
támogatására közbiztonságérzetet növelő eszközök beszerzésének céljából 
 
Előadó:   a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság elnöke 

a Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának elnöke 
a Pénzügyi Bizottság elnöke 
az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság elnöke 

Előkészítő:   Dr. László Borbála igazgató 
Szabó Ádám ügyintéző 

Meghívott:   Udvardi Sándor kuratóriumi elnök 
 
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság           2017.03.13. 
Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága         2017.03.13. 
Pénzügyi Bizottság               2017.03.13. 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság            2017.03.13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Lassingleitner Fruzsina, Hingyi László és Sztankovics 
László önkormányzati képviselők indítványt nyújtottak be azzal a céllal, hogy az általuk 
képviselt képviselői körzetekben is megvalósulhasson a tavaly év végén elindított 
közbiztonságérzetet növelő berendezések (ablakra szerelhető riasztóeszközök) 
felszerelése, a Közalapítványnak nyújtandó újabb támogatás útján. 
 

19. Javaslat a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság és Dunaújváros MJV 
Önkormányzata között 2016. július 06. napján létrejött megállapodás módosítására 
 
Előadó:  a közbiztonsági és a társadalmi kapcsolatok bizottságának elnöke 
  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
a pénzügyi bizottság elnöke 

Előkészítő:  Dr. László Borbála igazgató 
  Szabó Ádám ügyintéző 
Meghívott:  Dr. Varga Péter r. ddtbk. főkapitány, Fejér Megyei Rendőr-

főkapitányság 
Suszter Tamás r. alez. kapitányságvezető, Dunaújvárosi 
Rendőrkapitányság 

 
Véleményező bizottságok: 
közbiztonsági és a társadalmi kapcsolatok bizottsága         2017.03.13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság         2017.03.13. 
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke          2017.03.13. 
a pénzügyi bizottság elnöke             2017.03.13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Suszter Tamás r. alez. a Dunaújvárosi 
Rendőrkapitányság vezetője azzal a kéréssel fordult DMJV Polgármesteréhez, hogy a 
Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság és önkormányzatunk között 2017. július 06. napján 
létrejött megállapodást a Tisztelt Közgyűlés módosítani szíveskedjen.  
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20. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a Dunaújvárosi 
Tankerületi Központ között létrejött vagyonkezelési szerződés megismerésére 
 
Előadó:   oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
   gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
   ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató 
   Péter Kata ügyintéző 
Meghívott:  Dr. Deák Mária – a Dunaújvárosi Tankerületi Központ igazgatója 
 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság         2017.03.13. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság         2017.03.13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság         2017 03.13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Az Emberi Erőforrások Minisztériumának Oktatásért 
Felelős Államtitkára 2016. december 27-én megküldte Határozatát, DMJV 
Önkormányzata, valamint a Dunaújvárosi Tankerületi Központ közötti átadás-átvételi 
megállapodás létrehozásáról. A határozat alapján a jogviszonyt szabályozó, részletes, 
ingyenes vagyonkezelési szerződést kell kötni. Jelen előterjesztés a határozat, a 
megállapodás, valamint a vagyonkezelési szerződés megismerésére irányul. 
 

21. Javaslat a Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet 
Tagintézménye diákjai vajdasági kiránduláson való részvételének támogatására 

 
Előadó:  oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
   pénzügyi bizottság elnöke 
   gazdasági bizottság elnöke 
   ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató 
   Péter Kata ügyintéző 
Meghívott:    Farkas Márta – a „Szilágyi” Alapítvány kuratóriumi elnöke 
  
Véleményező bizottságok: 
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság                                             2017.03.13. 
Pénzügyi Bizottság         2017.03.13. 
Gazdasági Bizottság                        2017.03.13. 
Ügyrendi, igazgatási és Jogi Bizottság                   2017.03.13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A „Szilágyi” Alapítvány kuratóriumi elnöke kérelemmel 
fordult DMJV Polgármesteréhez az iskola 7. osztályos tanulóinak vajdasági kiránduláson 
való részvételének rész-finanszírozása érdekében. A tanulmányút időpontja: 2017. 05. 
11-13. A kérelmezett összeg 100.000,- forint. 
 

22. Javaslat a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Szervezeti és Működési 
Szabályzata jóváhagyására 
 
Előadó:   oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
   ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató 
   Péter Kata ügyintéző  
Meghívott:  Őze Áron – a BKMH igazgatója 
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Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság        2017.03.13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2017.03.13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  A Bartók Kamaraszínház és Művészetek Házában 
történt személyi változások alapján az intézmény SZMSZ-ének módosítása is 
szükségessé vált. 
 

23. Javaslat a hivatali személygépkocsi vásárlásra vonatkozó ajánlatok elbírálására 
 
Előadó:  Dr. Petánszki Lajos osztályvezető 
Előkészítő:  Dr. Petánszki Lajos osztályvezető 
Meghívott:  
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság       2017.03.13. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2017.03.13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2017.03.13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A közgyűlés 144/2017 (III.02.) határozata alapján 
megkért ajánlatok beérkeztek, most a GKR. alapján az ajánlatok elbírálása történik meg. 
 

24. Javaslat a dunaújvárosi 3331/22 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 
természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlan, vagy annak egy része 
értékesítésére vonatkozó pályázat értékelésére 
 
Előadó:  a ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

           a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Előkészítő:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 
  Engyel László ügyintéző 
Meghívott:  - 
 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság      2017.03.13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2017.03.13 
 
A napirendi pont rövid tartalma:DMJV Közgyűlése a 45/2017.(I.19.) határozatában 
döntött a dunaújvárosi 3331/22 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 
természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlan részben, vagy egészben 
pályázati úton történő értékesítéséről. A pályázati felhívást az előkészítő osztály 
megjelentette a Dunaújváros című hetilapban. A pályázat postára adásának határideje 
2017. február 17. volt. 
 
 
 
Dunaújváros, 2017. március 10. 
 
 
               Tóth Kálmán s.k. 
                                                                                             a bizottság elnöke 


