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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. március 16-ai nyílt 
ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:  
 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés napirendi pontjait – mellette szavazott 
13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos 
István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
147/2017. (III.16.) határozata 

a nyílt ülés napirendi pontjának elfogadásáról 
 
1. Tájékoztató a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése közötti időszakban 

végzett munkájáról, a fontosabb eseményekről és az átruházott hatáskörben 
hozott polgármesteri határozatokról 
 

2. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 
 
3. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 

önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményekről 
szóló 22/2010. (VI.25.) önkormányzati rendelete módosítására 

 
4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a civil 

szervezetekkel való kapcsolattartásról, együttműködésről, valamint támogatásuk 
feltételeiről szóló 16/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete módosítására 

 
5. 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 

 
6. Javaslat a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság és Dunaújváros Megyei Jogú 

Város Önkormányzata között 2016. július 06. napján létrejött megállapodás 
módosítására 

 
7. Javaslat a rászoruló dunaújvárosi gyermekek 2017. évi szünidei étkeztetésének 

biztosítására 
 
8. Javaslat Dunaújváros Modern Városok Programján belül az Aquantis Wellness- és 

Gyógyászati Központ fejlesztési és üzemeltetési koncepciójának elkészíttetésére 
               

9. Javaslat a 100/2017. (II.16.) határozat módosítására 
 

10. Javaslat a 2015. évi Közművelődési Érdekeltségnövelő pályázat kapcsán az MMK 
Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kötött haszonkölcsön-szerződés módosítására 

 
11. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város temetőjében az 1956. október 23-ai 

emlékmű előtti területen lévő sírhelyek áthelyezésére 
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12. Javaslat 2017. április-december hónapokra a közterületi hulladékgyűjtő edények 
és kosarak ürítésére vonatkozó vállalkozási keretszerződés megkötésére 

 
13. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén végzett 

közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés – 2017. április-
december hónap – megkötésére 

 
14. Javaslat Dunaújváros vízellátását biztosító új csápos kút engedélyes tervének 

elkészítésére beérkezett árajánlatok értékelésére és a vállalkozási szerződés 
aláírására 

 
15. Javaslat Dunaújváros, Venyimi út, Aranyvölgyi út, Dózsa György út és Vasmű út 

felújítására 
 
16. Javaslat a Dunaújvárosi Vízi Társulatnak a közcélú vízgazdálkodási feladatok 

ellátására vonatkozó önkormányzati hozzájárulás biztosítására 
 
17. Javaslat a közterületek reklám célú hasznosítási jogának átruházására 
 
18. Javaslat a Rockmaraton Fesztivál megrendezésére és támogatására 
 
19. Javaslat a VIII. Dunaújvárosi Nagy Sportágválasztó c. rendezvény támogatására 
 
20. Javaslat a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Szervezeti és Működési 

Szabályzata jóváhagyására 
 
21. Javaslat az Egészségmegőrzési Központ 2016. évi tevékenységének értékelésére, 

az intézmény beszámolójának elfogadására 
 
22. Javaslat a 3. számú házi gyermekorvosi körzet ellátására a Sanitatem Kft.-vel 

kötött feladatellátási szerződés módosítására 
 
23. Javaslat a 15. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására dr. Ágoston Erzsébet 

házorvossal kötött feladatellátási szerződés felülvizsgálatára 
 
24. Javaslat az „Egészségkárosodott emberekért” Alapítvány alapító okiratának 

módosítására 
     

25. Javaslat a „Nemzeti Ovi-Sport Program”-ban pályázat benyújtására 
     

26. Javaslat az Ovi-Foci pályák karbantartásához szükséges gép beszerzésére 
kérelem benyújtására 

 
27. Javaslat a Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány támogatására infúziós pumpák 

beszerzése céljából 
 
28. Javaslat a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 

támogatására a „Közbiztonsági Rendezvénysorozat” megrendezése céljából 
 
29. Javaslat a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 

támogatására közbiztonságérzetet növelő eszközök beszerzésének céljából 
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30. Javaslat pentelei rendezvények és események támogatására 
 
31. Javaslat a Dunaújvárosi Horvátok és Szerbek Egyesülete támogatási kérelmének 

elbírálására 
     

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

 
33. Javaslat az Intercisa Múzeum előirányzatának megemelésére régészeti 

adatrögzítés, és információk digitalizálása érdekében 
      

34. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a 
Dunaújvárosi Tankerületi Központ között létrejött vagyonkezelési szerződés 
megismerésére 

 
35. Javaslat a 2593-as helyrajzi számú közterület elnevezésére 
 
36. Javaslat a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2016. évi helyi 

közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó beszámoló megismerésére, valamint 
a társasági általános költség és pénzügyi eredmény megtérítésével kapcsolatos 
döntés meghozatalára 
 

37. Javaslat az MMK Nkft. 2016. évi éves beszámolója elfogadására, valamint a 
gazdasági társaság ügyvezető igazgatója és könyvvizsgáló személyének 
megválasztására 

 
38. Javaslat a Nonprofit Szolgáltatóház üzemeltetéséhez szükséges eszközbeszerzés 

megrendelésére 
 
39. 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 

 
40. Javaslat a dunaújvárosi 3371/3 helyrajzi számú ingatlanon található épület 

őrzésére vonatkozó szerződés megkötésére a DVG Zrt.-vel 
 
41. Javaslat a DVG Zrt. tulajdonát képező, 325/4 hrsz.-ú, volt Juharos étterem 

megvásárlására és az ingatlan DVG Zrt. részére történő bérbeadására 
 
42. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata és az önkormányzat által fenntartott 
intézmények munkavállalóinak lakáscélú munkáltatói támogatására 

    
43. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési 

terve elfogadására 
 
44. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere cafetéria-juttatására 



4 
 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés napirendi pontjait – mellette szavazott 
13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos 
István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
148/2017. (III.16.) határozata 

a nyílt ülés napirendi pontjának elfogadásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. március 16-ai nyílt ülés 
meghívója szerinti 34. napirendi pontot, mely „Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata, valamint a Dunaújvárosi Tankerületi Központ között létrejött 
vagyonkezelési szerződés megismerésére” a 2017. március 16-ai nyílt ülés 3. 
napirendi pontjaként tárgyalja, valamint az így kialakult tárgysorozatot az alábbiak 
alapján elfogadta.  
 
1. Tájékoztató a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése közötti időszakban 

végzett munkájáról, a fontosabb eseményekről és az átruházott hatáskörben 
hozott polgármesteri határozatokról 
 

2. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 
 
3. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a 

Dunaújvárosi Tankerületi Központ között létrejött vagyonkezelési szerződés 
megismerésére 

 
4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 

önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményekről 
szóló 22/2010. (VI.25.) önkormányzati rendelete módosítására 

 
5. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a civil 

szervezetekkel való kapcsolattartásról, együttműködésről, valamint támogatásuk 
feltételeiről szóló 16/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete módosítására 

 
6. 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 

 
7. Javaslat a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság és Dunaújváros Megyei Jogú 

Város Önkormányzata között 2016. július 06. napján létrejött megállapodás 
módosítására 

 
8. Javaslat a rászoruló dunaújvárosi gyermekek 2017. évi szünidei étkeztetésének 

biztosítására 
 
9. Javaslat Dunaújváros Modern Városok Programján belül az Aquantis Wellness- és 

Gyógyászati Központ fejlesztési és üzemeltetési koncepciójának elkészíttetésére 
 

10. Javaslat a 100/2017. (II.16.) határozat módosítására 
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11. Javaslat a 2015. évi Közművelődési Érdekeltségnövelő pályázat kapcsán az MMK 
Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kötött haszonkölcsön-szerződés módosítására 

 
12. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város temetőjében az 1956. október 23-ai 

emlékmű előtti területen lévő sírhelyek áthelyezésére 
 

13. Javaslat 2017. április-december hónapokra a közterületi hulladékgyűjtő edények 
és kosarak ürítésére vonatkozó vállalkozási keretszerződés megkötésére 

 
14. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén végzett 

közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés – 2017. április-
december hónap – megkötésére 

 
15. Javaslat Dunaújváros vízellátását biztosító új csápos kút engedélyes tervének 

elkészítésére beérkezett árajánlatok értékelésére és a vállalkozási szerződés 
aláírására 

 
16. Javaslat Dunaújváros, Venyimi út, Aranyvölgyi út, Dózsa György út és Vasmű út 

felújítására 
 
17. Javaslat a Dunaújvárosi Vízi Társulatnak a közcélú vízgazdálkodási feladatok 

ellátására vonatkozó önkormányzati hozzájárulás biztosítására 
 
18. Javaslat a közterületek reklám célú hasznosítási jogának átruházására 
 
19. Javaslat a Rockmaraton Fesztivál megrendezésére és támogatására 
 
20. Javaslat a VIII. Dunaújvárosi Nagy Sportágválasztó c. rendezvény támogatására 
 
21. Javaslat a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Szervezeti és Működési 

Szabályzata jóváhagyására 
 
22. Javaslat az Egészségmegőrzési Központ 2016. évi tevékenységének értékelésére, 

az intézmény beszámolójának elfogadására 
 
23. Javaslat a 3. számú házi gyermekorvosi körzet ellátására a Sanitatem Kft.-vel 

kötött feladatellátási szerződés módosítására 
 
24. Javaslat a 15. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására dr. Ágoston Erzsébet 

házorvossal kötött feladatellátási szerződés felülvizsgálatára 
 
25. Javaslat az „Egészségkárosodott emberekért” Alapítvány alapító okiratának 

módosítására 
 
26. Javaslat a „Nemzeti Ovi-Sport Program”-ban pályázat benyújtására 
 
27. Javaslat az Ovi-Foci pályák karbantartásához szükséges gép beszerzésére 

kérelem benyújtására 
 
28. Javaslat a Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány támogatására infúziós pumpák 

beszerzése céljából 
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29. Javaslat a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 
támogatására a „Közbiztonsági Rendezvénysorozat” megrendezése céljából 

 
30. Javaslat a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 

támogatására közbiztonság érzetet növelő eszközök beszerzésének céljából 
 
31. Javaslat pentelei rendezvények és események támogatására 
 
32. Javaslat a Dunaújvárosi Horvátok és Szerbek Egyesülete támogatási kérelmének 

elbírálására 
 
33. Javaslat a Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet 

Tagintézménye diákjai vajdasági kiránduláson való részvételének támogatására 
 
34. Javaslat az Intercisa Múzeum előirányzatának megemelésére régészeti 

adatrögzítés, és információk digitalizálása érdekében 
   

35. Javaslat a 2593-as helyrajzi számú közterület elnevezésére 
 
36. Javaslat a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2016. évi helyi 

közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó beszámoló megismerésére, valamint 
a társasági általános költség és pénzügyi eredmény megtérítésével kapcsolatos 
döntés meghozatalára 
 

37. Javaslat az MMK Nkft. 2016. évi éves beszámolója elfogadására, valamint a 
gazdasági társaság ügyvezető igazgatója és könyvvizsgáló személyének 
megválasztására 

 
38. Javaslat a Nonprofit Szolgáltatóház üzemeltetéséhez szükséges eszközbeszerzés 

megrendelésére 
 
39. 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 

 
40. Javaslat a dunaújvárosi 3371/3 helyrajzi számú ingatlanon található épület 

őrzésére vonatkozó szerződés megkötésére a DVG Zrt.-vel 
 
41. Javaslat a DVG Zrt. tulajdonát képező, 325/4 hrsz.-ú, volt Juharos étterem 

megvásárlására és az ingatlan DVG Zrt. részére történő bérbeadására 
 
42. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata és az önkormányzat által fenntartott 
intézmények munkavállalóinak lakáscélú munkáltatói támogatására 

    
43. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési 

terve elfogadására 
 

44. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere cafetéria-juttatására 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés jegyzőkönyvvezetőjét – mellette 
szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, 
Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, 
Gombos István) – megválasztotta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
149/2017. (III.16.) határozata 

a közgyűlés nyílt ülése jegyzőkönyv vezetőjének személyéről 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közgyűlés nyílt ülése 
jegyzőkönyvének vezetésével Forgó Krisztina köztisztviselőt bízza meg. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülésre meghívott személyek részére 
tanácskozási jogot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István) – biztosított és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
150/2017. (III.16.) határozata 

a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés nyílt ülésén 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. március 16-ai nyílt ülésére 
meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a zárt ülés 4. napirendi pontját – mellette szavazott 
13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos 
István) – levette a zárt ülés tárgysorozatából és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
151/2017. (III.16.) határozata 

a zárt ülés 4. napirendi pontjának levételéről 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. március 16-ai zárt ülésre 
vonatkozó meghívó szerinti 4. napirendi pontot, mely „Javaslat a DV N Dunaújvárosi 
Városfejlesztési Nonprofit Zrt.-ben új felügyelőbizottsági tag megválasztására” levette 
a zárt ülés tárgysorozatából. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-
Hőszolgáltató Kft. társasági szerződése módosítására, valamint a társaságban az 
önkormányzat által delegált felügyelőbizottsági tagok visszahívására” című 
napirendet zárt ülésen – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István) – tárgyalja és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
152/2017. (III.16.) határozata 

„Javaslat a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-Hőszolgáltató Kft. társasági 
szerződése módosítására, valamint a társaságban az önkormányzat által 

delegált felügyelőbizottsági tagok visszahívására”című napirend zárt ülésen 
történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. március 16-ai zárt ülésre 
vonatkozó meghívó szerinti napirendje tárgyalására, mely „Javaslat a Dunaújvárosi 
Víz-, Csatorna-Hőszolgáltató Kft. társasági szerződése módosítására, valamint a 
társaságban az önkormányzat által delegált felügyelőbizottsági tagok visszahívására” 
zárt ülés tartását rendeli el az Mötv. 46. § (2) bekezdésének b) pontja alapján. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a Dunanett Vagyonkezelő Kft. alapító 
okirata módosítására” című napirendet zárt ülésen – mellette szavazott 12 fő (Barta 
Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Szabó Zsolt), távol lévő 2 fő (Besztercei 
Zsolt, Gombos István) – tárgyalja és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
153/2017. (III.16.) határozata 

„Javaslat a Dunanett Vagyonkezelő Kft. alapító okirata módosítására”című 
napirend zárt ülésen történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. március 16-ai zárt ülésre 
vonatkozó meghívó szerinti napirendje tárgyalására, mely „Javaslat a Dunanett 
Vagyonkezelő Kft. alapító okirata módosítására” zárt ülés tartását rendeli el az Mötv. 
46. § (2) bekezdése c) pont alapján. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat tagi kölcsön biztosítására a 
Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. részére” című napirendet zárt ülésen 
– mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, 
Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő 
(Besztercei Zsolt, Gombos István) – tárgyalja és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
154/2017. (III.16.) határozata 

„Javaslat tagi kölcsön biztosítására a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító 
Szolgáltató Kft. részére”című napirend zárt ülésen történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. március 16-ai zárt ülésre 
vonatkozó meghívó szerinti napirendje tárgyalására, mely „Javaslat tagi kölcsön 
biztosítására a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. részére” zárt ülés 
tartását rendeli el az Mötv. 46. § (2) bekezdése c) pontja alapján. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.-
ben levő üzletrész értékesítése, valamint a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.-vel 
kötött bérleti-üzemeltetési szerződés megszüntetése tárgyban hozott 146/2017. 
(III.02.) határozat módosítására” című napirendet zárt ülésen – mellette szavazott 13 
fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István) 
– tárgyalja és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
155/2017. (III.16.) határozata 

„Javaslat a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.-ben levő üzletrész 
értékesítése, valamint a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.-vel kötött 

bérleti-üzemeltetési szerződés megszüntetése tárgyban hozott 146/2017. 
(III.02.) határozat módosítására”című napirend zárt ülésen történő 

tárgyalásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. március 16-ai zárt ülésre 
vonatkozó meghívó szerinti napirendje tárgyalására, mely „Javaslat a Mezőföldi 
Regionális Víziközmű Kft.-ben levő üzletrész értékesítése, valamint a Mezőföldi 
Regionális Víziközmű Kft.-vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződés megszüntetése 
tárgyban hozott 146/2017. (III.02.) határozat módosítására” zárt ülés tartását rendeli 
el az Mötv. 46. § (2) bekezdésének c) pontja alapján. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a zárt ülés meghívója szerinti 1., 2. napirendi 
pontokat zárt ülésen – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István) – tárgyalja és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

156/2017. (III.16.) határozata 
a zárt ülés meghívója szerinti 1-2. napirend 

zárt ülésen történő megtárgyalásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. március 16-ai zárt ülésén 1. 
napirendi pontként a „Javaslat a „Dunaújváros Díszpolgára” kitüntető cím 
adományozására”, valamint 2. napirendi pontként a „Javaslat a „Dunaújváros 
Közbiztonságáért” díj adományozására” című napirendet megtárgyalja. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a zárt ülés napirendi pontjait – mellette szavazott 
13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos 
István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

157/2017. (III.16.) határozata 
a zárt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. március 16-ai zárt ülés 
napirendi pontjait elfogadta az alábbiak szerint: 
 
1. Javaslat a „Dunaújváros Díszpolgára” kitüntető cím adományozására 
 
2. Javaslat a „Dunaújváros Közbiztonságáért” díj adományozására 
 
3. Javaslat a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-Hőszolgáltató Kft. társasági szerződése 

módosítására, valamint a társaságban az önkormányzat által delegált 
felügyelőbizottsági tagok visszahívására 

 
4. Javaslat a Dunanett Vagyonkezelő Kft. alapító okirata módosítására 
 
5. Javaslat tagi kölcsön biztosítására a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató 

Kft. részére 
 
6. Javaslat a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.-ben levő üzletrész értékesítése, 

valamint a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.-vel kötött bérleti-üzemeltetési 
szerződés megszüntetése tárgyban hozott 146/2017. (III.02.) határozat 
módosítására 

 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a zárt ülés jegyzőkönyvvezetőjét – mellette 
szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, 
Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, 
Gombos István) – megválasztotta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

158/2017. (III.16.) határozata 
a közgyűlés zárt ülése jegyzőkönyv vezetőjének személyéről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közgyűlés zárt ülése 
jegyzőkönyvének vezetésével Forgó Krisztina köztisztviselőt bízza meg. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a zárt ülésre meghívott személyek részére 
tanácskozási jogot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István) – biztosított és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
159/2017. (III.16.) határozata 

a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés zárt ülésén 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. március 16-ai zárt ülésére 
meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a két ülés közötti tájékoztatót – mellette szavazott 9 
fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), tartózkodott 4 fő 
(Barta Endre, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei 
Zsolt, Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
160/2017. (III.16.) határozata 

a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése közötti időszakban végzett 
munkájáról, a fontosabb eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott 

polgármesteri határozatokról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés 
két ülése közötti időszakban végzett munkájáról, a fontosabb eseményekről és az 
átruházott hatáskörben hozott polgármesteri határozatokról szóló tájékoztatót 
elfogadta. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést – 
mellette szavazott 8 fő (Cserna Gábor, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), 
tartózkodott 2 fő (Barta Endre, Tóth Kálmán), nem szavazott 3 fő (Cserni Béla, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István) – elfogadta és 
a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
161/2017. (III.16.) határozata 

a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló jelentés 
elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta a lejárt határidejű közgyűlési 
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), tartózkodott 2 fő (Szabó 
Zsolt, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 2 fő (Besztercei 
Zsolt, Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
162/2017. (III.16.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint 
a Dunaújvárosi Tankerületi Központ között létrejött megállapodás 

vagyonkezelési szerződés megismeréséről 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Tankerületi Központ és 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata között – az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának 65087-1/2016/INTIRFO számon – létrejött határozatot, valamint 
jelen határozat mellékletét képező megállapodást és vagyonkezelési szerződést 
megismerte és jóváhagyja, egyúttal felhatalmazza Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Polgármesterét, hogy a megállapodást és a vagyonkezelési szerződést írja alá. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:  
                  a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály osztályvezetője                                    
Határidő:   a határozat közlésére: 2017. március 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István) – 10/2017. (III.17.) 
önkormányzati rendeletet. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István) – megalkotta a 11/2017. 
(III.17.) önkormányzati rendeletet. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István) – megalkotta a 12/2017. 
(III.17.) önkormányzati rendeletet. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
163/2017. (III.16.) határozata 

a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság és Dunaújváros MJV Önkormányzata 
között 2016. július 06. napján létrejött megállapodás módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatja Suszter 

Tamás rendőr alezredes, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vezetőjének 
kérelmét, és a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság és Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata között 2016. július 06. napján létrejött megállapodás 
módosítását. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy a 

191/2016. (IV.21.) határozatában foglalt 12 millió forintos támogatás felhasználási 
célját módosítja, oly módon, hogy kiegészíti számítástechnikai és hírközlési 
eszközök beszerzésének, valamint klímaberendezések beszerelésének céljával.  

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 192/2016. (IV.21.) 
határozata alapján nyújtott 13 millió forintos támogatásból a Fejér Megyei Rendőr-
főkapitányság 11.397.000 forintot Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata részére visszautaljon, egyúttal a fennmaradó 1.603.000 forintot a 
4. pont alapján beszerzett gépjárművek határ- és járőrszolgálatra, rendőrségi 
használatra alkalmassá tételére fordítson. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy a 

3. pontban megjelölt 11.397.000 forint erejéig 3 db gépjármű beszerzésről 
gondoskodik a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság részére, a megjelölt összeg 
visszautalását követően. 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

Polgármestert, hogy az 1-4. pontban foglalt döntések miatt szükséges az 1. 
pontban jelölt megállapodás módosításról gondoskodjon, valamint az Ügyrendi, 
Igazgatási és Jogi Bizottság véleményének kikérést követően a megállapodás 
módosítását írja alá. 

 
Felelős: - a szerződés aláírásért:  

    a polgármester 
  - a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéért: 
    a polgármester 

  - a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételében való 
                      közreműködésért: 

    a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
 Határidő: - az egyeztetésre: 2017. április 5. 
 - szerződéskötésre: 2017. április 28. 
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6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a Jegyzőt, 

hogy a jelen határozat 3. és 4. pontjában foglaltakat a 2017. évi költségvetés 
soron következő módosítása során vegye figyelembe. 
 
Felelős:    - a költségvetés módosításáért: 

     a jegyző 
   - a költségvetés végrehajtásában való közreműködésért: 

a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: - a 2017. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

 
7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesterét, hogy gondoskodjon jelen 
határozatnak a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság és a Dunaújvárosi 
Rendőrkapitányság részére történő megküldéséről. 
 
Felelős:    - a határozat megküldésért: 

     a polgármester 
   - a határozat megküldésében való közreműködésért: 

a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: - a 2017. március 31.
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
164/2017. (III.16.) határozata 

a 2017. évi szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a 2017. évi 

szünidei ingyenes gyermekétkeztetést a tavaszi, nyári, őszi, téli szünetben 
biztosítja a rászoruló dunaújvárosi  
- hátrányos helyzetű, és 
- halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek mellett  
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő iskolás gyermekek 

részére. 
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a 2017. évi nyári 
ingyenes gyermekétkezetést a dunaújvárosi bölcsődés és óvodás korú   
- hátrányos helyzetű, és 
- halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek mellett  
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek részére 

az intézmény nyári zárva tartásának idejére biztosítja, abban az esetben, ha a 
gyermek 2017. év augusztus hónapjában nem veszi igénybe az ügyeletes 
intézményben a bölcsődei, illetve óvodai ellátást.  

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a 2017. évi nyári 

ingyenes gyermekétkeztetést az iskolás korú (általános, illetve középiskolás) 
gyermekek részére 2017. június 19-től 2017. augusztus 31-éig tartó időszakban, 
összesen 54 munkanapon keresztül biztosítja. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a hátrányos, illetve halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekek után járó központi költségvetési normatíva által 
nem fedezett összegre vonatkozó, valamint a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő gyermekek étkezetésének forrását Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet 4. 
melléklet 10. Gazdasági Ellátó Szervezet dologi kiadások sor terhére biztosítja. 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az egyes szünidei 

étkeztetések lebonyolítására a Kernács Pál Vendéglátó Kft., a Gasztro-Life Kft., a 
Ceka & Csoki Bt., és a Proviant-Kiss Kft-től kér be árajánlatokat. 

 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte az előterjesztés 1. 

számú mellékletében szereplő „Vállalkozási szerződést” és egyetért annak 
tartalmával. 

 
7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 

- a szülőktől/törvényes képviselőktől beérkező igények alapján - a 2017. év 
tavaszi, nyári, őszi, téli szünidei étkeztetésére vonatkozó - az Ügyrendi, igazgatási 
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és jogi bizottság által véleményezett és aláírásra javasolt - „Vállalkozási 
szerződést” az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) 
önkormányzati rendelet szabályainak megtartásával a kiválasztott szolgáltatóval 
megkösse.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

             a polgármester 
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                    a szociális osztály vezetését ellátó aljegyző  

Határidő: 2017. december 31-ig folyamatos  
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), tartózkodott 1 fő (Szabó 
Zsolt), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei 
Zsolt, Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
165/2017. (III.16.) határozata  

Dunaújváros Modern Városok Programján belül az Aquantis Wellness-és 
Gyógyászati Központ fejlesztési és üzemeltetési koncepciójának 

elkészíttetéséről 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város közgyűlése támogatja azt a célt, hogy a Modern 

Városok Programban szereplő élményfürdő fejlesztési és üzemeltetési 
koncepcióját elkészíttesse. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 

az 1. pontban szereplő feladattal kapcsolatos ajánlattételi felhívásra beadott 
ajánlatokkal kapcsolatban – a gazdasági és területfejlesztési bizottság 
véleményének kikérése mellett - hozza meg döntését és írja alá a szükséges 
dokumentumokat.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                     a polgármester 
                   - a határozat végrehajtásában való közreműködéséért: 
                     a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 

Határidő: 2017. április 28. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhívja a polgármester figyelmét 

arra, hogy utólagos tájékoztatási kötelezettséggel tartozik a Közgyűlés felé. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban szereplő feladatokhoz 

szükséges fedezetet az Önkormányzat előfinanszírozza 14 millió Ft + ÁFA 
értékben, mindösszesen 17.780.000 Ft értékben a 2017. évi költségvetési rendelet 
5.b. melléklet, Általános tartalék sorából történő átcsoportosítás útján biztosítja, 
utólagos elszámolással és felhatalmazza a polgármestert a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalás teljesítésére. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

                    a polgármester  
                  - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                    a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője  

Határidő: a szerződésben megnevezett határidő. 
 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a határozat 

4. pontjában foglalt kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetés módosítása 
során vegye figyelembe, valamint utasítja a polgármestert a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalások teljesítésére. 

 
Felelős:  - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

            a polgármester 
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         -  a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
            a jegyző 
         -  a költségvetés előkészítésében való közreműködésért: 
            a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő:  a 2017. évi költségvetés módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

166/2017. (III.16.) határozata  
 a DMJV Közgyűlése 100/2017. (II.16.) határozata módosításáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 100/2017. (II.16.) határozatát az 
alábbiakra módosítja:  
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a József Attila Könyvtár azon 
szándékát, hogy önállóan részt vesz az EFOP-4.1.8-16 pályázaton, nyertes pályázat 
esetén hozzájárul a projekt teljes lebonyolításának önálló végrehajtásához.  
    
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a városfejlesztési igazgató 
        a József Attila Könyvtár igazgatója 
 Határidő: a pályázat benyújtására 2017. október 20. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
167/2017. (III.16.) határozata 

a 2015. évi Közművelődési Érdekeltségnövelő pályázat kapcsán 
az MMK Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kötött 

haszonkölcsön-szerződés módosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy a 2015. évi 
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás tárgyú pályázati projekt 
megvalósítása során 2. ütemben beszerzett bruttó 4 585,- Ft-ért beszerzett 
műszaki eszközt a Dunaújvárosban közművelődési feladatokat ellátó MMK 
Közhasznú Nonprofit Kft. részére ingyenes használatába adja. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Önkormányzata, valamint az MMK Közhasznú Nonprofit Kft. között az 1. pontban 
megjelölt projekt megvalósításához kapcsolódóan a 429/2016. (VI.17.) KGY 
határozattal elfogadott, 2016. július 4-én létrejött haszonkölcsön szerződést 
módosítja, s ezáltal a haszonkölcsönbe adott eszközök értéke mindösszesen 
785.000,- Ft-ra módosul. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

határozat mellékletét képező haszonkölcsön-szerződés módosítás aláírására. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                    a polgármester 
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                    a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
                    az MMK Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője 

Határidő: a szerződés aláírására: 2017. március 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 1 fő (Cserna Gábor), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István) 
– elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
168/2017. (III.16.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város temetőjében az 1956. október 23-i emlékmű 
előtti területen lévő sírhelyek áthelyezéséről 

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával elrendeli a 

Dunaújváros Megyei Jogú Város köztemető területén található 1956-os emlékmű 
előtti terület felújítási munkálatainak elvégzéséhez a területen lévő elhunytak 
exhumálási és sírhely áthelyezési munkálatait. 

 
2.) Az 1. pontban szereplő kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 557.471,-Ft + ÁFA, összeget biztosít a 2017. évi költségvetésről 
és annak végrehajtásáról szóló 6/2017.(II.17.) rendelet 5.b. mellékletének 24.7 
folyamatban lévő kötelezettségvállalások tartaléka sora terhére átcsoportosítás 
útján. Az átcsoportosított összeg növeli a 7.a. melléklet 2. városüzemeltetés 
feladatai között szereplő 7. - október 23. emlékmű előtti tér térkövezése - 
elnevezésű sorának előirányzatát. 

 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert az 1. 

pont figyelembevételével előkészített, a Kegyelet Bt.-vel az 1956. október 23-i 
emlékmű előtti terület felújításához szükséges exhumálási és sírhely áthelyezési 
munkálatokra irányuló vállalkozási szerződés aláírására, továbbá, hogy jelen 
határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és 
a folyamatos pénzügyi teljesítésről. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

    a polgármester 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
    a városüzemeltetési és beruházási osztály 
    a költségvetési és pénzügyi osztály 

Határidő: 2017. április 06. 
 
4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2. pontban foglaltaknak megfelelően a 
2017. évi költségvetési rendelet következő módosítása során vegye 
figyelembe. 

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 

    a jegyző 
  - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
    a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása 



33 
 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
169/2017. (III.16.) határozata 

2017. április-december hónapokra a közterületi hulladékgyűjtő edények 
és kosarak ürítésére vonatkozó vállalkozási keretszerződés megkötéséről 

 
1.)   Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat 1. számú mellékletét 

képező vállalkozási keretszerződést, bruttó 62.596.424,- Ft összegben megköti 
a DUNANETT Nonprofit Kft.-vel. 

 
2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Dunaújváros 

közigazgatási területén végzett köztisztasági feladatok ellátására bruttó 
62.596.424,- Ft fedezetét a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
a 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. 
(II.17.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 5. mellékletében 4. 
Környezet-egészségügy dologi kiadások sorában biztosítja. 

 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a DUNANETT Nonprofit Kft.-vel az 1. pontban jóváhagyott vállalkozási 
keretszerződést írja alá.  

  
Felelős:  - a szerződés aláírásáért: 

                        a polgármester 
                     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                       a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 

Határidő:  2017. március 30. 
 
4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 

kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendőket végezze 
el. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért 

                       a jegyző 
                     - a költségvetés módosításának előkészítésében való 

   közreműködésért: 
                       a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
            - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért: 
                        a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 

Határidő:   a 2017. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
170/2017. (III.16.) határozata 

DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó 
szolgáltatási szerződés -2017. április-december hónap- megkötéséről 

 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a város közigazgatási területén 

végzett közfeladatok 2017. április-december hónapban történő ellátására bruttó 
770.427.905,- Ft összegben a DVG Zrt.-vel a határozat mellékletét képező 
szolgáltatási keretszerződést köt. 

 
2.) A szerződés I. (Erdőfenntartás, erdészeti munkák), II (Parkfenntartás, városi 

parkok zöldterületek fenntartása), X. (köztéri műtárgyak és berendezések 
karbantartása), XI. (Köztéri játszóeszközök karbantartása), XIII. (Ünnepi 
zászlózás), XIV. (Út és járdaburkolatok felületi javítása, karbantartása), XV. 
(Közúti tartozékok karbantartása), XVI. (Hidak karbantartása buszmegállók 
üvegezése), XXII. Dr. Molnár László emlékpark fenntartási munkái), XXIV. 
(Sportpályák berendezéseinek javítása, pótlása)  sorokat érintő 
kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. 
évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 2/2017. (II.17.) rendelet 5. 
mellékletének 2. számú Városüzemeltetés alcím alatt szereplő dologi kiadások 
előirányzat során 56.499.533,- Ft többletfedezetet biztosít az 5.b melléklet 
általános tartalék soráról történő átcsoportosítás útján. 

 
3.) A szerződés XXV. (Védmű zöldterületeinek gondozása, fenntartása, telephely 

üzemeltetés, Duna-parti játszótér üzemeltetése), XXVI. (Partvédelmi feladatok), 
XVII. (Közkifolyók üzemeltetése), XIX. (Övárkok tisztítása) sorokat érintő 
kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. 
évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 2/2017. (II.17.) rendelet 5. 
mellékletének a 3. számú Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás alcím alatt szereplő 
dologi kiadások előirányzat során 25.728.389,- Ft többletfedezetet biztosít az 5.b 
melléklet folyamatban lévő kötelezettségek vállalások tartalék, valamint 
2.391.558,- Ft többletfedezetet a 5. melléklet 2 városüzemeltetés sorairól történő 
átcsoportosítás útján. 

 
4.) A szerződés III (Hó és síkosság mentesítés), IV. (Közterületek tisztán tartása, 

kézi út és járdatisztítás), V. (Parkok és zöldterületek tisztítása, szemétszedés), 
VI. (erdőterületek és közutak melletti területek tisztítása), VII. (Köztéri 
hulladékgyűjtő edények karbantartása, pótlása), VIII. (Egyéb köztisztasági 
feladatok, illegális hulladékok elszállítása), IX. (Úttisztítási tevékenységek-
autóbusz megállók takarítása), XX. (Utak pormentesítése), XXIII. (Közúti baleset 
utáni takarítás)  sorokat érintő kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról 
szóló 2/2017. (II.17.) rendelet 5. mellékletének a 4. számú Környezet-
egészségügy alcím alatt szereplő dologi kiadások előirányzat során 3.205.544,- 
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Ft többletfedezetet biztosít az 5. melléklet 2 városüzemeltetés soráról történő 
átcsoportosítás útján. 

 
5.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársasággal 2017. április-december hónapra szóló szolgáltatási 
keretszerződést aláírja. 

 
Felelős: - a szerződés aláírásáért: 

              a polgármester 
           - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
             a városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 

Határidő: 2017. április 28. 



36 
 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
171/2017. (III.16.) határozata 

Dunaújváros vízellátását biztosító új csápos kút engedélyes tervének 
elkészítésére beérkezett árajánlatok értékelésére 

és a Vállalkozási szerződés aláírására 
 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy Dunaújváros 

vízellátását biztosító új csápos kút engedélyes tervének elkészítésével és az 
engedélyezési eljárás lefolytatásával a MÉLYÉPTERV Komplex Zrt.-t (1012 
Budapest, Várfok u. 14.) kívánja megbízni nettó 14.000.000 -Ft. + ÁFA (bruttó: 
17.778.000.- Ft) összegben. 

   
2.)  Az 1. pontban meghatározott kötelezettségvállalások fedezetét Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2017. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 6 /2017. (II.17.) önkormányzati rendelete 
(továbbiakban: rendelet) 5. b. melléklet „Felhalmozási céltartalék” alcím alatt 
szereplő „Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész (szabadon felhasználható 
keret és közbeszerzési fedezet) „  sorából átcsoportosított összeg biztosítja. Az 
átcsoportosított összeg a rendelet 7 a. mellékletében a „Vízgazdálkodás és 
vízkárelhárítás” alcím alatt „Csápos kút tervezése és eng. eljárás lefolytatása” 
megnevezéssel kerüljön rögzítésre.  

    
 3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy  a  határozat 1. pontjaiban rögzített feladat vonatkozásában a 
határozat mellékletét  képező Vállalkozási szerződést a MÉLYÉPTERV Komplex 
Zrt.-vel írja alá. 

     
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
     a polgármester 
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
     a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő:  2017. március 31. 
 

4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 
pontban szereplő kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetés soron 
következő módosításának előkészítése során vegye figyelembe, valamint a 
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendőket végezze 
el. 

  
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 

      a jegyző 
    - a költségvetés módosításának előkészítésében való 
                         közreműködésért: 
     a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
   - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért: 
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     a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője  
Határidő: - a 2017. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 

    - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 2017. március 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 1 fő (Cserna Gábor), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István) 
– elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
172/2017. (III.16.) határozata 

Dunaújváros, Venyimi út, Aranyvölgyi út, Dózsa György út 
és Vasmű út felújításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a DVG Zrt. összesen bruttó 

389.999.963,-Ft összegű árajánlatát Dunaújváros, Venyimi út, Aranyvölgyi út, 
Dózsa György út és Vasmű út felújítására vonatkozóan és felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező vállalkozási szerződést a DVG 
Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel. írja alá. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                    a polgármester 
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                    a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 

Határidő: - a határozat közlésére: 2017. március 24. 
                    - a szerződés aláírására: 2017. március 31. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az útfelújításokhoz szükséges 

fedezetet bruttó 389.999.963,- Ft értékben 6/2017. (II. 17.) Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló önkormányzati rendelet 7b. melléklet – „2. Városüzemeltetési 
feladatok/Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály” „9. Dózsa Gy. út – 
Baracsi körforgó külső forgalmi sáv felújítása” - szakfeladatról 50.000.000,- Ft, „11. 
Kistemető u. felújítása” - szakfeladatról 40.000.000,- Ft, „14. Venyimi út felújítása” 
- szakfeladatról 100.000.000,- Ft, illetve a „16. Belterületi utak Aranyvölgyi út, 
Vasmű út, Dózsa Gy. út felújítása” - szakfeladatról 200.000.000,- Ft 
átcsoportosítással biztosítja. 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 
pontban szereplő kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetés soron következő 
módosításának előkészítése során vegye figyelembe, valamint a 
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendőket végezze el. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                     a jegyző 
                   - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért: 
                     a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
                   - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért: 
                     a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 

Határidő: - a 2017. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
                     - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 2017. március 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
173/2017. (III.16.) határozata 

a Dunaújvárosi Vízi Társulatnak a közcélú vízgazdálkodási feladatok ellátására 
vonatkozó önkormányzati hozzájárulás biztosításáról 

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a térségi vízgazdálkodási feladatok 

egységes és biztonságos ellátása érdekében – a határozat mellékletét képező – 
megállapodást, és üzemeltetési szerződést köt a Dunaújvárosi Vízgazdálkodási 
Építőipari és Környezetvédelmi Társulattal 2017.01.01-2018.06.30. tartó 
időszakra, mely feladathoz 3.440.000.- Ft/év hozzájárulást biztosít.  

 
2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a Dunaújvárosi Vízgazdálkodási Építőipari és Környezetvédelmi Társulattal 
2017.01.01-2018.06.30. tartó időszakra a megállapodást és az üzemeltetési 
szerződést aláírja. 

 
Felelős: - a szerződés aláírásáért: 

              a polgármester 
                    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                      a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 

Határidő: 2017. március 30. 
 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 1. pontban meghatározott 

kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. 
évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 6/2017. (II.17.) rendelet 5. 
melléklet/ 3. Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás/3. dologi kiadások előirányzat 
során fedezet biztosít, egyben utasítja a jegyzőt, hogy a 2018. évi költség 
fedezetét a 2018. évi költségvetés tervezése során biztosítsa. 

 
4.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 3. 

pontban foglalt kötelezettségvállalást a soron következő költségvetési módosítás 
során vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

             a jegyző 
           - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
             a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: a 2017. évi költségvetés soron következő módosítása 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 
2 fő (Barta Endre, Szabó Zsolt), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
174/2017. (III.16.) határozata 

a közterületek reklám célú hasznosítási jogának átruházásáról  
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros közigazgatási területén 
lévő közterületek reklám célú hasznosítási jogát határozott időre 2018. december 31-
ig a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságra 
ruházza és felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező 
megállapodás aláírására. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

 a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
 a polgármester 

     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
 városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 

Határidő:  2017. március 20. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „A” változatát – mellette 
szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, 
Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Sztankovics László), távol lévő 2 fő 
(Besztercei Zsolt, Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
175/2017. (III.16.) határozata 

a Rockmaraton Fesztivál megrendezéséről és támogatásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja, hogy 2017. júliusában a 
dunaújvárosi Szalki-szigeten rendezzék meg a Rockmaraton Fesztivált, és a 
szervező Sámántánc Alapítvány részére 7.000.000,- Ft vissza nem térítendő 
támogatást biztosít, amit a rendezvényhez szükséges összes engedély 
csatolását követő 15 napon belül átutal az Alapítványnak; a támogatás a 2017. 
évi költségvetési rendelet 5. a melléklet  „Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok” 
Rockmaraton Fesztivál sor terhére biztosítandó, azzal, hogy a fedezetnövekedés 
biztosítása érdekében az 5. b. melléklet 24.4 „Pénzeszköz átadások tartaléka” 
sor terhére a Közgyűlés a hivatkozott előirányzatot 2.000.000,- Ft-tal megemeli. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 

az 1. pont figyelembevételével előkészített – a határozat mellékletét képező - 
támogatási szerződést az 1. pontban előírtak teljesülését követően írja alá.  

 
       Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                       a polgármester 
                     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                       a jogi és szervezési igazgató 
       Határidő: a szükséges engedélyek benyújtását követő 8 munkanapon belül 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban elhatározottakat a 2017. évi költségvetési rendelet következő 
módosítása során vegye figyelembe.  

 
      Felelős: - a költségvetés módosításáért: 

      a jegyző 
    - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
      a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  
       Határidő: a 2017. évi költségvetés módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
176/2017. (III.16.) határozata 

a VIII. Dunaújvárosi Nagy Sportágválasztó c. rendezvény támogatásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az EUROSHOW Kft. VIII. 
Dunaújvárosi Nagy Sportágválasztó c. rendezvényének támogatására 1.000.000,- 
forint, azaz egymillió forint vissza nem térítendő támogatást nyújt. 
A támogatást az EUROSHOW Kft. (1031 Budapest, Római part 19.) kapja. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban szereplő 

kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi 
költségvetési rendelete 5. b. melléklet 24.4 Pénzeszköz átadások tartaléka 
előirányzat sorról történő átcsoportosítás útján az 5. melléklet 13. Sport célok és 
feladatok – 5. Egyéb kiadások kiemelt előirányzati soron fedezetet biztosít. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat 

közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban 
meghatározott döntés alapján az Euroshow Kft-vel a határozat mellékletét képező 
céltámogatási szerződést írja alá, továbbá felkéri, hogy intézkedjen a 
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a pénzügyi teljesítésről. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  

        a polgármester 
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                      a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály osztályvezetője  
                      a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: - a határozat közlésére:  2017. március 31. 
                    - a szerződés aláírására: a határozat közlésétől számított 15 nap 
                    - a pénzügyi teljesítésre:  2017. április 28.  
  
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban foglalt döntést a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat a 2017. 
évi költségvetési rendelet soron következő módosításakor vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 

                    a jegyző 
                  - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                    a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: 2017. évi költségvetés következő módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

177/2017. (III.16.) határozata  
a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Szervezeti és Működési 

Szabályzatának jóváhagyásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. április 3-i hatállyal jóváhagyja a 
határozat mellékletét képező Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Szervezeti 
és Működési Szabályzatát, egyúttal a Közgyűlés hatályon kívül helyezi a Bartók 
Kamaraszínház és Művészetek Háza Szervezeti és Működési Szabályzatának 
jóváhagyásáról szóló 650/2015. (XI.19.) határozatát. 
 
Felelős: - a határozat közléséért: 
                 a polgármester 

         - a határozat közlésében való közreműködésért: 
a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 

Határidő: 2017. április 3. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
178/2017. (III.16.) határozata 

az Egészségmegőrzési Központ 2016. évi tevékenységéről szóló 
beszámoló elfogadásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az előterjesztés mellékletét 

képező beszámolót az Egészségmegőrzési Központ 2016. évi tevékenységéről. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy e 

határozatot küldje meg az Egészségmegőrzési Központ intézményvezetője 
részére. 

 
Felelős: - a határozat közléséért: 

    a polgármester 
            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
               a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
     Határidő:   2017. március 29. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
179/2017. (III.16.) határozata 

a 3. számú házi gyermekorvosi körzet ellátására 
a Sanitatem Kft-vel kötött feladatellátási szerződés módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Sanitatem Korlátolt 
Felelősségű Társaság (képviseli: dr. Makkai Noémi) között 2014. július 8-án 
létrejött feladat-ellátási szerződés a jelen határozat 1. melléklete szerinti 
formában és tartalommal módosításra kerüljön.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 

a hatályos feladat-ellátási szerződés 1. számú módosítását és a határozat 2. 
mellékletét képező egységes szerkezetű feladatellátási szerződést aláírja és a 
Sanitatem Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét a határozat 
megküldésével tájékoztassa a testület döntéséről.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

    a polgármester 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
    a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 

Határidő:   2017. április 14. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

feladatellátási szerződés 1. számú módosítása 1-1 példányát küldje meg a Fejér 
Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya 
és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő részére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

    a polgármester 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
    a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 

Határidő:   2017. április 14. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

180/2017. (III.16.) határozata 
a 15. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására dr. Ágoston Erzsébet 

háziorvossal kötött feladatellátási szerződés felülvizsgálatáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata és a dr. Ágoston Erzsébet egyéni vállalkozó 
háziorvos között a dunaújvárosi 15. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására 
2012. május 29-én létrejött és 2013. június 20-án módosított feladat-ellátási 
szerződést a szerződés 24. pontja alapján, 6 havi felmondási idő figyelembe 
vételével, 2017. március 31. napjával felmondja, azzal, hogy a felmondási idő 
utolsó napja 2017. szeptember 30. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy nem zárkózik el a 

feladatellátási szerződés közös megegyezéssel történő, a felmondási időtől 
korábbi megszüntetésétől sem, továbbá tájékoztatja dr. Ágoston Erzsébet egyéni 
vállalkozó háziorvost arról, hogy ha az 1. pontban írt felmondási idő alatt az 
egészségügyi szolgáltató az önálló egészségügyi tevékenység végzésére való 
jogosultságát bármely okból elveszti, Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a feladatellátási szerződés 25. pontja szerinti felmondási jogát 
gyakorolja. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy dr. Ágoston Erzsébet egyéni vállalkozó háziorvost a határozat 
megküldésével a határozat 1. számú melléklete szerint, az önálló egészségügyi 
tevékenységre való jogosultság elvesztése esetén a határozat 2. számú 
melléklete szerint tájékoztassa a határozatban foglaltakról. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
    a polgármester 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
    a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 
Határidő:  - 2017. március 20.  (1. számú melléklet esetén) 

 - az önálló egészségügyi tevékenységre való jogosultság elvesztésétől 
való tudomásszerzés időpontja (2. számú melléklet esetén) 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 

az esetleges közös megegyezés esetén az erről szóló megállapodást aláírja az 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság előzetes véleményeztetése után. 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

határozatot küldje meg a Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási 
Hivatal Népegészségügyi Osztálya és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 
részére. 
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
    a polgármester 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
    a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 

Határidő:   2017. március 20. 
 

6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a dunaújvárosi 
15. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátását a dr. Ágoston Erzsébettel kötött 
feladatellátási szerződés megszűnése napjától helyettesítő háziorvossal kötött 
megbízási szerződéssel kívánja biztosítani. 

 
7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 15. 

számú felnőtt háziorvosi körzet ellátását helyettesítéssel vállaló orvossal kötendő 
megbízási szerződés aláírására az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság előzetes 
véleményeztetését követően, továbbá a működési engedély megkérésére és a 
finanszírozási szerződés megkötésére. 

      
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
    a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
    a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: - a megbízási szerződés aláírására: a helyettesítést vállaló orvossal 
                  történő megállapodást követően haladéktalanul 
                - a működési engedély megkérésére és a finanszírozási szerződés  

 megkötésére: a helyettesítésre vonatkozó szerződés megkötését 
 követően haladéktalanul. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
181/2017. (III.16.) határozata 

az „Egészségkárosodott emberekért” Alapítvány 
alapító okiratának módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi az 

„Egészségkárosodott Emberekért” Alapítvány kuratóriumi elnöke és tagjai: Dr. 
Zathureczky György Csabáné, Tolnai Erika, Dr. Tóth Pál, Böröczky Ildikó, Szente 
Csabáné és Bardocz Éva lemondását. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az „Egészségkárosodott emberekért” 

Alapítvány kuratóriumi elnökének határozatlan időre Kondor Lászlót kéri fel. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az „Egészségkárosodott 

Emberekért” Alapítvány kuratóriumi tagjának határozatlan időre Szilágyi Miklóst 
és …………………. kéri fel.  

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja, hogy Balogh Gyula 

Bogumil az „Egészségkárosodott emberekért” Alapítvány alapítója az alapítói 
jogait és kötelezettségeit véglegesen és feltétel nélkül átruházza Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata részére. 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a jogszabályi változásokra tekintettel 

az „Egészségkárosodott emberekért” Alapítvány alapító okirata módosítására az 
alábbi módosító okiratot fogadja el:  

 
„ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése és Balogh Gyula Bogumil alapítók 
az „Egészségkárosodott emberekért” Alapítvány többször módosított alapító 
okirata alábbi módosító okiratát fogadja el: 
 
1. A preambulum az alábbi rendelkezéssel egészül ki: 
„Balogh Gyula Bogumil (2400 Dunaújváros, Vasmű út 65. 8. 2.) alapító a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek figyelembe 
vételével az alapítói jogait és kötelezettségeit véglegesen és feltétel nélkül 
átruházza                       Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatára 
(2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.).” 
2. Az alapító okirat 4.2. pontja második mondatában a „négy” szövegrész helyébe a 
„három” szövegrész kerül. 
 
3. Az alapító okirat 6.) pontja az alábbiak szerint módosul: 
„6.) Az alapítvány ügyvezető szerve a kuratórium. A kuratórium az alapítvány legfőbb 
döntéshozó és képviseleti, illetve ügyintéző szerve, amely az alapító által választott 
tagokból és a közülük választott elnökből áll. A kuratórium tagjai az alapítvány vezető 
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tisztségviselői. A kuratóriumi tisztség a tisztségre megválasztott személy általi 
elfogadással jön létre. A kuratórium 3 (három) természetes személyből áll, a tagság 
határozatlan időtartamra szól. 
 
A kuratórium elnöke:  
Kondor László an.: Baumgartner Terézia Dunaújváros, Vörösmarty M. 
u. 9. 2. 2. 
 
A kuratórium tagjai: 
Szilágyi Miklós an.: Klettner Anna Dunaújváros, Esze T. u. 13/c. 1. 2. 
…………………. an.: ……………….. …………………………………………..” 
 
4. Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan 

tartalommal hatályban maradnak. 
 
Dunaújváros, 2017. március ... 
 
 

Cserna Gábor 
polgármester 

Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata képviseletében 

alapító 

Balogh Gyula Bogumil 
alapító 

 
Záradék: 
Az alapító okirat módosítását Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
Közgyűlése a 2017. március 16-i ülésén a …/2017. (III.16.) határozatával fogadta el.” 
 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 

az 5. pontban elfogadott módosító okiratot és e határozat mellékletét képező 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot aláírja. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

    a polgármester 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
    a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 

Határidő:   2017. március 31. 
 
7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

változás bejegyzéséről szóló kérelmet küldje meg a Székesfehérvári Törvényszék 
részére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                    a polgármester  
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                    a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 

Határidő: 2017. április 7. 
 
8. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az 

„Egészségkárosodott emberekért” Alapítvány egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratát az önkormányzat hivatalos honlapján tegye közzé. 
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                    a polgármester 
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                    a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója  

Határidő: a jogerős bírósági nyilvántartásba vételt követő 15 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „B” változatát – mellette 
szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, 
Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, 
Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
182/2017. (III.16.) határozata 

a „Nemzeti Ovi-Sport Program”-ban pályázat benyújtásáról  
a Dunaújvárosi Óvoda Eszterlánc Tagóvodája és 

a Margaréta Tagóvodája vonatkozásában 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatja, 
egyúttal az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvánnyal együttműködve megvalósítja az 
Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány kizárólagos rendelkezési körébe tartozó 
Nemzeti Ovi-Sport Programot. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1. pontban 

megfogalmazottak alapján úgy határoz, hogy a Dunaújvárosi Óvoda Eszterlánc 
Tagóvodája (2400 Dunaújváros, Gábor Dénes utca 7.) és a Margaréta 
Tagóvodája (2400 Dunaújváros, Lilla köz 1.) vonatkozásában Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Nemzeti Ovi-Foci 
Közhasznú Alapítványhoz műfüves-multifunkciós pályák létrehozása 
érdekében, egyúttal kötelezettséget vállal arra, hogy az Ovi-Foci Közhasznú 
Alapítvánnyal a pályázat pozitív elbírálásáról szóló értesítést követő 60 napon 
belül támogatási szerződést köt.  

 
Felelős:  - a pályázat benyújtásáért: 

       a polgármester 
     - a pályázat benyújtásában való közreműködésért: 

  a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: - a pályázat benyújtására: a 2017. március 31. 

  
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozz, hogy Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány 
rendelkezésére bocsátja a jelen határozat 2. pontjában kijelölt óvoda azon 
adatait és dokumentumait, melyek a pályázat megvalósításához szükségesek, 
továbbá gondoskodik a pályázathoz kért nyilatkozatok megtételéről, és a 
szükséges igazolások beszerzéséről. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a pályázat megvalósításához 

az Ovi-Foci Közhasznú Alapítványon keresztül önrészt (fejlesztési támogatást) 
biztosít, melynek bruttó összege tagóvodánként 3.850.000 Ft, azaz hárommillió-
nyolcszázötvenezer forint.  

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a jelen határozat 

2. pontjában meghatározott tagóvodák száma alapján számított önrészt, 
összesen 7.700.000 Ft, azaz hétmillió-hétszázezer forintot Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 
rendelete 5.b melléklet „„24.3 Intézményi tartalék” című soráról a 7.e melléklet 
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„K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre” című 
sorára átcsoportosítás útján biztosítja. 

 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a Jegyzőt, 

hogy a jelen határozat 5. pontjában foglalt kötelezettségvállalást a 2017. évi 
költségvetés soron  

 
Felelős:   - a költségvetés módosításáért: 

        a jegyző 
      - a költségvetés végrehajtásában való közreműködésért: 

   a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:  - a 2017. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

 
7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

Polgármestert, hogy gondoskodjon jelen határozatnak az Alapítvány részére 
történő megküldéséről. 

 
Felelős:   - a határozat megküldésért: 

        a polgármester 
      - a határozat megküldésében való közreműködésért: 

   a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő:  - a 2017. március 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
183/2017. (III.16.) határozata 

az Ovi-Foci pályák karbantartásához szükséges gép beszerzésére  
érdekében kérelem benyújtásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 

hogy a „Nemzeti Ovi-Sport Program” keretén belül a Dunaújvárosi Óvoda 
tagintézményeiben megvalósított ovi-foci műfüves pályákhoz karbantartó gép 
beszerzésére kérelmet nyújt be a Nemzeti Ovi-Foci Közhasznú Alapítványhoz. 

 
Felelős:   - a kérelem benyújtásáért: 

        a polgármester 
      - a kérelem benyújtásában való közreműködésért: 

   a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: - a 2017. március 31. 

  
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1. pontban 

meghatározott beszerzés önrészét Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete 5. 
melléklet „9. Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok” című dologi kiadások 
soráról a 7.e melléklet „K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások 
államháztartáson kívülre” című sorára átcsoportosítás útján biztosítja. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a Jegyzőt, 

hogy a határozat 2. pontjában foglalt kötelezettségvállalást a 2017. évi 
költségvetés soron következő módosítása során vegye figyelembe. 

 
Felelős:   - a költségvetés módosításáért: 

        a jegyző 
      - a költségvetés végrehajtásában való közreműködésért: 

   a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: - a 2017. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

Polgármestert, hogy gondoskodjon jelen határozatnak az Alapítvány részére 
történő megküldéséről. 

 
Felelős:  - a határozat megküldésért: 

       a polgármester 
     - a határozat megküldésében való közreműködésért: 

  a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő:  2017. március 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
ellene szavazott 1 fő (Cserna Gábor), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos 
István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

184/2017. (III.16.) határozata 
a Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány támogatásáról 

infúziós pumpák beszerzése céljából 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 
hogy infúziós pumpák beszerzése céljából egyszeri, vissza nem térítendő 
támogatást nyújt a Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány (2400 Dunaújváros, 
Kossuth utca 2/c) részére. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a jelen határozat 

1. pontjában meghatározott beszerzés céljára 200.000 Ft, azaz kétszázezer 
forintot biztosít Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi 
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete 5.a melléklet „10.3 Szociális és 
egészségügyi szervezetek támogatása” című soráról. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomással bír 

arról, hogy a rendezvény időpontja miatt a támogatás már kiutalásra került a 
polgármesteri rendezvénykeret terhére, ezért annak visszapótlásáról jelen 
határozatban foglaltakkal alapján rendelkezik. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a Jegyzőt, 

hogy a jelen határozat 2. pontjában foglalt kötelezettségvállalást a 2017. évi 
költségvetés soron következő módosítása során vegye figyelembe. 

 
Felelős:   - a költségvetés módosításáért: 

        a jegyző 
      - a költségvetés végrehajtásában való közreműködésért: 

   a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: - a 2017. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
  

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 
Polgármestert, hogy gondoskodjon jelen határozatnak a Dunaújváros és 
Környéke 04 Alapítvány részére történő megküldéséről. 

 
Felelős:    - a határozat megküldésért: 

         a polgármester 
       - a határozat megküldésében való közreműködésért: 

    a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő:    2017. március 31. 



55 
 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
185/2017. (III.16.) határozata 

a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatásáról a 
„Közbiztonsági Rendezvénysorozat” megrendezése céljából 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatja a 

Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítványnak (2400 
Dunaújváros, Városháza tér 2.) a „Közbiztonsági Rendezvénysorozat”-ra 
irányuló támogatási kérelmét. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1. pontban 

meghatározott támogatásra 1.600.000 Ft, azaz egymillió-hatszázezer forintot 
biztosít Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi 
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete 5. melléklet „8. Közbiztonsági 
feladatok” című dologi kiadások előirányzati soráról. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesterét, hogy jelen határozat 
mellékletét képező Támogatási szerződést írja alá, és a 
kötelezettségvállalásokat a nyilvántartásban rögzítse. 

 
Felelős:   - a szerződés aláírásért:  

        a polgármester 
      - a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéért: 
        a polgármester 

      - a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételében való 
                          közreműködésért: 

        a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő:   2017. március 31.

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesterét, hogy gondoskodjon jelen 
határozatnak a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 
részére történő megküldéséről. 

 
Felelős:   - a határozat megküldésért: 

        a polgármester 
      - a határozat megküldésében való közreműködésért: 

   a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő:    2017. március 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „B” változatát – mellette 
szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 2 fő 
(Besztercei Zsolt, Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
186/2017. (III. 16.) határozata 

a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatásáról 
közbiztonságérzetet növelő eszközök beszerzésének céljából 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése fenntartja azon 

szándékát, hogy a közbiztonságérzet növelése érdekében a 2016. december 15-
én kelt 819/2016. (XII. 15.) határozatában foglaltak alapján továbbra is támogatja 
a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítványt (2400 Dunaújváros, 
Városháza tér 2.) és további 3.000.000,- Ft azaz hárommillió forint vissza nem 
térítendő támogatást nyújt ablakra szerelhető riasztóeszközök beszerzése és 
felszerelése céljából. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1. pontban 

meghatározott támogatást az alábbi feltételek mellett nyújtja: 
 – 900.000,- Ft, azaz kilencszázezer forint erejéig minimum 1.800 db eszköz 

beszerzésére és felszerelésére Dunaújváros Óváros, Táborállás, Pálhalma, 
Baracsi úti szakaszon, 

 – 450.000,- Ft, azaz négyszázötvenezer forint erejéig minimum 900 db  eszköz 
beszerzésére és felszerelésére a Dunaújváros Béke városrész, Kertváros 
területén, illetve 

 – 450.000,- Ft, azaz négyszázötvenezer forint erejéig minimum 900 db  eszköz 
beszerzésére és felszerelésére a Dunaújváros Új Vasmű út, Apáczai Csere János 
út, belső Római városrész területén. 

 A támogatási összegből fennmaradó rész a felszerelést és kivitelezést végző 
szervezetek részére a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért 
Közalapítványon keresztül kerül átadásra.  

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1. pontban 

foglaltakra figyelemmel a jelen határozat mellékletét képező, a Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Dunaújváros és Környéke 
Közbiztonságáért Közalapítvány között 2016. december 20. napján létrejött 
támogatási szerződés 1. számú módosítását elfogadja, egyben felkéri 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesterét, hogy a támogatási szerződés 1. 
számú módosítását írja alá, és a kötelezettségvállalások nyilvántartásban való 
rögzítéséről gondoskodjon. 
 
Felelős: - a szerződésmódosítás aláírásért:  

    a polgármester 
  - a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéért: 
    a polgármester 

  - a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételében való 
                      közreműködésért: 

    a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
 Határidő:   2017. március 31. 
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4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1. pontban 

meghatározott támogatásra 3.000.000,- Ft azaz hárommillió forintot biztosít 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 
önkormányzati rendelete 5.b melléklet „Általános tartalék” című előirányzati soráról 
a rendelet 5.a melléklet „8. Közbiztonsági feladatok 8.3 Dunaújváros és Környéke 
Közbiztonságáért Közalapítvány” című sorára átcsoportosítás útján. 
 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 

    a jegyző 
           - a költségvetés végrehajtásában való közreműködésért: 

   a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
 Határidő:   a 2017. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesterét, hogy gondoskodjon jelen 
határozatnak a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány részére 
történő megküldéséről. 
 
Felelős:    - a határozat megküldésért: 

     a polgármester 
   - a határozat megküldésében való közreműködésért: 

a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő:     2017. március 31.
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 1 fő (Hingyi László), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István) 
– elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
187/2017. (III.16.) határozata 

pentelei rendezvények és események támogatásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a PERI SE által szervezett 

pentelei rendezvényekre és eseményekre 1.000.000,- Ft vissza nem térítendő 
támogatást biztosít a 2017. évi költségvetési rendelet 5.a mellékletben ezen 
határozat alapján létrehozott  „Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok” „Pentelei 
nagyrendezvények” sor terhére azzal, hogy a fedezetnövekedés biztosítása 
érdekében az 5. melléklet 9. „Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok” sor dologi 
előirányzatát a Közgyűlés 1.000.000,- Ft-tal csökkenti. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az 1. pont figyelembevételével előkészített – a határozat mellékletét 
képező - támogatási szerződést az 1. pontban előírtak teljesülését követően írja 
alá.  

 
        Felelős:     - a határozat végrehajtásáért:  
                            a polgármester 
                          - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                            a jogi és szervezési igazgató 
        Határidő:     2017. március 31. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban elhatározottakat a 2017. évi költségvetési rendelet következő 
módosítása során vegye figyelembe.  

      Felelős:         - a költségvetés módosításáért: 
              a jegyző 
            - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
              a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  

Határidő:          a 2017. évi költségvetés módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „A” változatát – mellette 
szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, 
Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, 
Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
188/2017. (III.16.) határozata 

a Dunaújvárosi Horvátok és Szerbek Egyesülete 
 támogatási kérelmének elbírálásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Dunaújvárosi 

Horvátok és Szerbek Egyesülete (2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 
11., képviseli: Miskolczi László elnök) részére a fennállásuk „40 éves jubileumi 
rendezvényének támogatása” céljából 500 000 Ft, azaz ötszázezer Ft vissza 
nem térítendő támogatást nyújt. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1. pontban 

foglalt kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. 
(II.17.) önkormányzati rendelet 5. a melléklete 20. Nemzetiségi ügyek feladat 
„20.3. Működési támogatás tartaléka” című soráról a „20.1. Nemzetiségi 
önkormányzatok támogatása” című sorára történő átcsoportosítás útján biztosít 
fedezetet. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert, hogy az 1.) pontban meghatározott döntés alapján a határozat 
mellékletét képező céltámogatási szerződést írja alá és intézkedjen a 
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a pénzügyi teljesítésről. 

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért:  

              a polgármester 
       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
         a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály osztályvezetője  
                            a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője                                

Határidő:   - a szerződés aláírására: a határozat közlésétől számított 15 nap 
        - a pénzügyi teljesítésre: 2017. augusztus 01. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, 

hogy a határozat 2. pontjában foglalt kötelezettségvállalást a 2017. évi 
költségvetés soron következő módosítása során vegye figyelembe. 

 
Felelős:  - a költségvetés módosításáért: 

       a jegyző 
     - a költségvetés végrehajtásában való közreműködésért: 

  a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:  a 2017. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 

  
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Dunaújvárosi Horvátok és 
Szerbek Egyesülete elnöke részére. 
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Felelős:    - a határozat végrehajtásáért:  
               a polgármester 
       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
         a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály osztályvezetője  

Határidő:    2017. március 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „A” változatát – mellette 
szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, 
Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, 
Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

189/2017. (III.16.) határozata 
a Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet 
Tagintézménye diákjai vajdasági kiránduláson való részvételének 

támogatásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dózsa György Általános Iskola 

Szilágyi Erzsébet Tagintézménye diákjai vajdasági kirándulásának 
támogatására 100.000,- forint, azaz százezer forint vissza nem térítendő 
támogatást nyújt. A támogatást a Szilágyi Alapítvány (2400 Dunaújváros, 
Bercsényi M. u. 10.) kapja. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban szereplő 

kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. 
évi költségvetési rendelete 5. c melléklet 13.5.2. Oktatási és ifjúsági feladatok 
felosztható kerete cím előirányzatában fedezetet biztosít. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat 

közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban 
meghatározott döntés alapján a Szilágyi Alapítvánnyal a határozat mellékletét 
képező céltámogatási szerződést írja alá, továbbá felkéri, hogy intézkedjen a 
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a pénzügyi teljesítésről. 

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért:  

         a polgármester 
       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
         a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály osztályvezetője  
                            a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő:  - a határozat közlésére: 2017. március 31. 
      - a szerződés aláírására: a határozat közlésétől számított 15 nap 
      - a pénzügyi teljesítésre: 2017. május 5.  

  
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban foglalt döntést a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat a 
2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításakor vegye 
figyelembe. 

 
Felelős:    - a költségvetés módosításáért: 

         a jegyző 
       - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
         a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő:    2017. évi költségvetés következő módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „A” változatát – mellette 
szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, 
Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, 
Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
190/2017. (III.16.) határozata   

 az Intercisa Múzeum előirányzatának megemeléséről régészeti 
adatrögzítés, és információk digitalizálása céljából 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Intercisa Múzeum 

önkormányzati támogatását  1.237.446,- Ft-tal megemeli régészeti adatrögzítés 
és információk digitalizálása érdekében, a 2017. évi költségvetési rendelet 5. b 
melléklet „Intézményi tartalék” sor terhére, azzal, hogy az intézmény ezt az 
összeget elkülönítetten köteles kezelni, és felhasználásáról 2017. december 29-
éig köteles szakmai beszámolót és pénzügyi összesítést küldeni a 
polgármesternek, ami az önkormányzat SZMSZ-ében a támogatások 
elszámolására vonatkozó eljárásrend szerint kerül elfogadásra. 

 
        Felelős:     - a határozat közléséért:  
                            a polgármester 
                          - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                            a jogi és szervezési igazgató 
                          - a határozat végrehajtásáért:  
                            az Intercisa Múzeum igazgatója 
        Határidő:     a határozat közlésére 2017. március 28. 
                            a határozat végrehajtására: 2017. december 29. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban elhatározottakat a 2017. évi költségvetési rendelet következő 
módosítása során vegye figyelembe.  

 
      Felelős:      - a költségvetés módosításáért: 

           a jegyző 
         - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
           a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  

Határidő:      a 2017. évi költségvetés módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

191/2017. (III.16.) határozata 
a 2593-as helyrajzi számú közterület elnevezéséről 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2593 helyrajzi számú névtelen 

utat Csaba utcának nevezi el, egyben utasítja a polgármestert a határozat 
közlésére. 

 
        Felelős:      - a határozat végrehajtásáért:  
                             a polgármester 
                           - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                             a jogi és szervezési igazgató 
        Határidő:      2017. március 31. 
  
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 

közterületek elnevezésével kapcsolatos és szükséges intézkedéseket tegye 
meg. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

                   a jegyző 
                 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                   a főépítészi, építésügyi, és környezetvédelmi osztály vezetője 
                   a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 

Határidő:  2017. május 15. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „B” változatát – mellette 
szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Barta 
Endre), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

192/2017. (III.16.) határozata  
a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2016. évi helyi 

közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó beszámoló megismeréséről, 
valamint a társasági általános költség és pénzügyi eredmény 

megtérítésével kapcsolatos döntés meghozataláról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy az 
Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. által benyújtott, a 
határozat 1. számú mellékleteként csatolt 2016. évi tevékenységi beszámolót 
megismerte, és elfogadja azzal, hogy 2016. évre a társasági általános 
költségeket, valamint a pénzügyi eredményt sem kívánja viselni, mivel ezen 
költségek nem képezik a felek között érvényes és hatályos közszolgáltatási 
szerződés tárgyát, és megállapítja, hogy a KNYKK Zrt.-nek 80.625 E Ft előleg 
visszafizetési kötelezettsége keletkezett 2016. évben az önkormányzat részére 
előlegként kiszámlázott 259.417 EFt-ból. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban foglaltak alapján a 

jelen határozat 2. mellékletét képező 2017. január havi veszteségtérítési előleg 
kérelmét nem fogadja el, kéri az igény 1. pontnak megfelelő kiállítását, egyben 
hozzájárul, hogy az 1. pont szerint az önkormányzat részére visszajáró 
összegbe a KNYKK Zrt. 2017. január-április veszteségtérítési igénye 
beszámításra kerüljön. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a KNYKK Zrt. költségviselési 

módosítási javaslatával kapcsolatosan kinyilvánítja, hogy 2017. január 01-től a 
társasági általános költség viselését, és a pénzügyi eredmény viselésére 
vonatkozó, KNYKK Zrt. által kért szerződésmódosítási javaslatot nem fogadja 
el, egyben utasítja a polgármestert a határozat közlésére. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért 

                         a polgármester 
                       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                         a gazdasági igazgatóság vagyonkezelési osztály vezetője 

Határidő:  a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését 
                 követő nyolc napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő 
(Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István) 
– elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
193/2017. (III.16.) határozata  

a MMK Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolójának elfogadásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az MMK Nonprofit Kft. 2016. évi 

beszámolóját 19.078 e Ft mérleg főösszeggel és 5.660 e Ft mérleg szerinti 
eredménnyel, valamint a 2016. évi közhasznúsági jelentését a határozat 1., 2., 
3. és 4. számú mellékletei szerint elfogadja, egyben utasítja a tulajdonosi 
képviselőt, hogy a társaság taggyűlésén a Közgyűlés ezen álláspontját 
képviselje. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a MMK NKft. javadalmazási 

szabályzata alapján az 1. pontban elfogadott beszámolóval lezárt üzleti évre 
prémiumot nem fizet, valamint a 2017. évre prémiumfeladatot nem tűz ki. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert a határozat 

közlésére, valamint a tulajdonosi képviselőt, hogy a társaság taggyűlésén a 
Közgyűlés jelen határozatban megfogalmazott álláspontját képviselje. 

 
Felelős:    - a határozat közléséért  

         a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                           a tulajdonosi képviselő  
                  a vagyonkezelési osztály vezetője  

Határidő:    a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését 
                   követő nyolc napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő 
(Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István) 
– elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
194/2017. (III.16.) határozata 

az MMK Nkft. ügyvezető igazgatója és könyvvizsgálója 
személyének megválasztására 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az MMK Közhasznú Nonprofit Kft. 

vezető tisztségviselőjének megbízatása lejárta miatt a társaság taggyűlésének 
javasolja 2017. június 01-től, 2018. május 31-ig Kováts Rózsa Valériát 
(születési idő:1959. 09.09. anyja neve: Farkas Rozália lakcíme: 2459 
Rácalmás, Martinász u. 67. adóazonosítója: 8338533238) új ügyvezetőnek 
megválasztani, azzal, hogy a társaság ügyvezetői feladatainak ellátását 
megbízási jogviszony keretében látja el 150.000,- Ft/hó megbízási díj 
ellenében. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az MMK Közhasznú Nonprofit Kft. 

jelenlegi könyvvizsgálója 2017. május 31-én történő megbízatása lejárta miatt a 
társaság taggyűlésének javasolja 2017. június 01-től 2018. május 31-ig Viczkó 
Józsefet (an: Háder Anna, székhely 2421 Nagyvenyim, Nefelejcs u. 8., Kamarai 
nyilvántartási száma:000444, KM-002478) a társaság új könyvvizsgálójának 
megválasztani változatlan megbízási díj mellett. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja az MMK Közhasznú 

Nonprofit Kft. tulajdonosi képviselőjét, hogy a társaság taggyűlésén a jelen 
határozat 1-2. pontja alapján szavazzon, és a taggyűlés határozatát a 
polgármester részére nyújtsa be. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat 

közlésére, továbbá felhatalmazza a társasági szerződés módosítás és a 
módosítással egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés aláírására, az 
ügyrendi igazgatási és jogi bizottság állásfoglalását követően, továbbá felkéri és 
felhatalmazza a jelen határozat mellékleteként előkészített megbízási 
szerződés aláírására. 

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 

                  a polgármester                              
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                           az MMK Közhasznú Nonprofit Kft. tulajdonosi képviselője 
                 - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
                           a vagyonkezelési osztály vezetője 

Határidő:  - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő érkezésétől 
                    számított 8 napon belül 

                           - a társasági szerződés aláírására: a taggyűlési határozat 
                             meghozatalától számított 15 napon belül  
                           - a megbízási szerződés aláírására: a taggyűlési határozat 
                             meghozatalától számított 15 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
195/2017. (III.16.) határozata  

a Nonprofit Szolgáltatóház üzemeltetéséhez szükséges 
eszközbeszerzés megrendelésére 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a 2400 

Dunaújváros, Római krt. 36. szám alatti Nonprofit Szolgáltatóház 
üzemeltetésének megfelelő szintű ellátása érdekében megrendeli jelen 
határozati javaslat mellékletétében meghatározott munkát 543.600,- Ft+Áfa, 
azaz bruttó 690.372,- Ft-ért a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-től (2400 
Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.). 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Vagyonkezelési Osztályt 

a határozati javaslat mellékletében meghatározott tárgyi eszközök analitikus 
nyilvántartásba vételére és a beruházás aktiválására. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

DVG Zrt. által előkészített, az 1. pontban meghatározott munka elvégzésére 
vonatozó vállalkozási szerződés megkötésére (műszaki dokumentációk 
csatolásával), az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményének kikérését 
követően azzal, hogy a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály teljesítés 
igazolását követően fizeti meg Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a vállalkozási díjat a DVG Zrt.-nek 30 napon belül.  

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban szereplő 

kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2017. évi költségvetése 7.a mellékletének 14. Vagyongazdálkodási feladatok 
Nonprofit Szolgáltatóház eszközbeszerzés elnevezésű előirányzat során 
bruttó 554.971,- Ft és a 7. b. mellékletének 14. Vagyongazdálkodási feladatok 
Nonprofit Szolgáltatóház ablakcsere elnevezésű előirányzat során bruttó 
135.401,- Ft többlet fedezetet biztosít az 5.b. melléklet folyamatban lévő 
kötelezettségvállalások tartaléka soráról történő átcsoportosítás útján. 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba 
vételéről és a pénzügyi teljesítésről a a vállalkozási szerződésben megjelölt 
időpontig, egyúttal felkéri a polgármestert jelen határozat közlésére. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 

                        a polgármester  
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                   a vagyonkezelési osztály vezetője 
        a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
        a városüzemeltetési és beruházási osztály 

Határidő:  - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését 
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                   követő 8  napon belül 
                - a vállalkozási szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való 
                           közlését követő  30 napon belül 
        
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a határozat 

4. pontjában foglalt kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetés soron 
következő módosítása során vegye figyelembe. 

 
Felelős:     - a költségvetés módosításáért: 

          a jegyző 
        - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
          a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő:    a 2017. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
196/2017. (III.16.) határozata 

a dunaújvárosi 3331/22 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 
természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlan, 

vagy annak egy része értékesítésére vonatkozó pályázat értékeléséről 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a dunaújvárosi 3331/22 hrsz.-ú, 
kivett beépítetlen terület megnevezésű, természetben az Északi Ipari Parkban 
található ingatlan értékesítésére kiírt nyilvános pályázatot eredményesnek, a 
benyújtott pályázatokat érvénytelennek nyilvánítja az alábbiak szerint: 
- Sifekó Kft. a benyújtott pályázatában nem nyilatkozott a közműkapacitások saját 
költségen történő megvalósításáról (pályázati felhívás 5. pontjában 
megfogalmazott miatt). 
- a Daru-Team Kft. által benyújtott pályázat érvénytelen, mert nem a hatályos 
szabályozási tervnek megfelelően kialakítandó területre adta be a pályázatát. 
(pályázat tárgyában megfogalmazottak miatt) 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy az 1. 

pontban jelölt pályázók részére a megfizetett pályázati biztosítékok 
visszautalásra kerüljenek a határozat közlésétől számított 8 napon belül. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzati tulajdonában 

álló, dunaújvárosi 3331/22 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű 
ingatlanát részben, vagy egészben értékesíteni kívánja, és utasítja a 
polgármestert, hogy határozat mellékleteként csatolt pályázati felhívás 
megjelentetéséhez szükséges lépéseket tegye meg, valamint felkéri a határozat 
közlésére. 

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 

                           a polgármester 
                         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                           a vagyonkezelési osztály vezetője 

Határidő:  - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését 
                   követő nyolc napon belül 

                         - a pályázati kiírás megjelentetésére: 2017. április 10. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
197/2017. (III.16.) határozata  

a dunaújvárosi 3371/3 helyrajzi számú ingatlanon található épület 
őrzésére vonatkozó szerződés megkötéséről a DVG Zrt.-vel 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és jóváhagyja a DVG 

Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. a dunaújvárosi 3371/3 helyrajzi számú, erdő, 
kivett gazdasági épület, udvar és kivett büfé udvar megnevezésű ingatlanon 
található épület őrzésére vonatkozó ajánlatát és úgy határoz, hogy megrendeli 
a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-t az ingatlan élőerős őrzését 2017. 
március 8. napjától határozott időre 1 hónapra 2017. április 8. napjáig 655.200,- 
Ft/hó+ Áfa, azaz bruttó 832.104,- Ft díj ellenében. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlés utasítja a DVG Zrt.-t, hogy az 1. 

pontban megjelölt időszakon belül építse ki az ingatlan távfelügyeleti őrzéséhez 
szükséges rendszert és a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály átvételét és 
műszaki tartalom teljesítési igazolását követően üzemeltesse azt. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az 1. pontban 

meghatározott feladat ellátására bruttó 832.104,- Ft erejéig, a 2. pontban 
meghatározott feladat elvégzésére bruttó 2.000.000.-Ft erejéig forrást biztosít a 
2017. évi költségvetés 5.b. melléklet folyamatban lévő kötelezettségvállalások 
tartaléka sora terhére. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, az 

1. pont figyelembevételével a DVG Zrt. által előkészített, a határozat 1. 
mellékletét képező vállalkozási szerződés aláírására, valamint arra, hogy jelen 
határozat alapján intézkedjen a 3. pontban megjelölt kötelezettségvállalás 
nyilvántartásba vételéről és a pénzügyi teljesítéséről a vállalkozási szerződés 
szerint. 

 
Felelős:     - a határozat végrehajtásáéért: 

          a polgármester 
          a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 
                 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                            a vagyonkezelési osztály vezetője 

Határidő:   - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését 
                              követő 8 napon belül 
                           - a vállalkozási szerződés aláírására: a határozat közlését követő 
                             30 napon belül 
 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, a 2. 

pont figyelembevételével a DVG Zrt. által előkészített szerződés aláírására az 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményének kikérése mellett. 
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Felelős:     - a határozat végrehajtásáéért: 
          a polgármester 
          a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 
                 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                            a vagyonkezelési osztály vezetője 

Határidő:   - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését 
           követő 8 napon belül 
 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. és 2 

pontban rögzített kötelezettségvállalást a 3. pontban foglaltaknak megfelelően a 
2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításakor vegye 
figyelembe. 

 
Felelős:   - a költségvetés módosításáért:  

                          a jegyző  
                        - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                          a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő:   a 2017. évi költségvetés módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), ellene szavazott 1 fő (Barta Endre), 
tartózkodott 3 fő (Pintér Attila, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei 
Zsolt, Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

198/2017. (III.16.) határozata  
a DVG Zrt. tulajdonát képező, 325/4 hrsz.-ú, volt Juharos étterem 

megvásárlására és az ingatlan DVG Zrt. részére történő bérbe adására 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy megvásárolja a 
DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. (2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.) 
kizárólagos tulajdonát képező, dunaújvárosi 325/4 hrsz.-ú, természetben 2400 
Dunaújváros Hunyadi J. u. 4/1 szám alatti, 1744 m2 nagyságú, kivett vendéglő 
megnevezésű ingatlant - az előterjesztés mellékletét képező, az Ordas Bt. által 
készített értékbecslésben foglaltak ismeretében - 71.000.000,- Ft+Áfa, azaz 
bruttó 90.170.000,- Ft vételárért. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban megjelölt ingatlan 

megvásárlására bruttó 90.170.000,- Ft összegben forrást biztosít Dunaújváros 
Megyei Jogú Város 2017. évi költségvetéséről és végrehajtási szabályairól szóló 
6/2017. (II. 17.) költségvetésének 7.a. melléklet 14. Vagyongazdálkodási 
feladatok / Vagyonkezelési osztály alcím alatt szereplő Ingatlan beszerzés 
előirányzat során, a költségvetésben megtervezett előirányzatot a teljes fedezet 
biztosítása érdekében 170.000,- Ft-tal egészíti ki a bérleti díjból származó 
többletbevétel terhére. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az 1. pontban 

hivatkozott ingatlant - a tulajdonjog adásvétel jogcímen önkormányzat javára 
történő ingatlannyilvántartási bejegyzéséről rendelkező határozat jogerőre 
emelkedését követő naptól - bérbe adja a DVG Zrt. részére azzal, hogy a bérlőt 
terheli a bérlet tárgyát képező ingatlan fenntartásának, őrzésének költsége is. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a DVG 

Zrt. az 1. pontban hivatkozott ingatlant felújítsa, és azon beruházásokat 
eszközöljön. A beruházások és felújítások költsége a bérleti díjba beszámításra 
kerül, melyre vonatkozó előterjesztés a következő közgyűlési rendes ülésen kerül 
tárgyalásra. 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy jelen határozat  mellékletét képező adásvételi szerződést aláírja, egyúttal 
utasítja a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatóját, hogy intézkedjen a bérletről és a 
felújításról rendelkező szerződések közgyűlési tárgyalásra történő 
előkészítéséről. 

 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba 
vételéről és a pénzügyi teljesítésről a határozat mellékletét képező adásvételi 
szerződésben megjelölt időpontig. 
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Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                        a polgármester  
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                   a vagyonkezelési osztály vezetője 
        a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  

Határidő:  - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését 
                   követő 8  napon belül 

                - az adásvételi szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való 
                           közlését követő  30 napon belül 
        
7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2. pontban foglaltaknak megfelelően a 
2017. évi költségvetési rendelet következő módosítása során vegye figyelembe. 

 
Felelős:    - a költségvetés módosításáért: 

         a jegyző 
                - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
         a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő:    a 2017. évi költségvetés módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
tartózkodott 1 fő (Szabó Zsolt), távol lévő 1 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

199/2017. (III.16.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és az önkormányzat által 
fenntartott intézmények munkavállalóinak lakáscélú 

munkáltatói támogatásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a határozat 1. 

mellékleteként csatolt  Dunaújváros Megyei Jogú Város  Polgármesteri 
Hivatala, Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és az önkormányzat 
által fenntartott intézmények munkavállalóinak lakáscélú munkáltatói 
támogatásáról szóló szabályzatot. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a 

szabályzatot küldje meg az önkormányzat által fenntartott intézmények részére. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
                 a költségvetési és pénzügyi osztályvezető 
Határidő: 2017. március 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
200/2017. (III.16.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2017. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2017. évre vonatkozó – a határozat mellékletét képező – 
közbeszerzési tervét elfogadja, egyúttal elrendeli a Kbt. 43. § (1) bekezdés a) pontja 
szerinti közzétételét. 
 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

  a polgármester 
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a közbeszerzési ügyintéző 

Határidő:    a közzétételre 2017. március 31. 
  a közzététel időtartama a 2018. évre vonatkozó közbeszerzési terv   
  közzétételének időpontjáig tart 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 2 fő (Cserna Gábor, Szabó Zsolt), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, 
Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

201/2017. (III.16.) határozata 
a polgármester cafetéria-juttatásának elfogadásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Polgármesterét megillető cafetéria-juttatás 2017. évi keretösszegét bruttó 
200.000,- Ft-ban állapítja meg, mely összeg fedezetet biztosít az egyes 
juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek 
megfizetésére is. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármestert megillető cafetéria 

juttatásról szóló 96/2016. (II.18.) határozatát hatályon kívül helyezi, valamint 
elrendeli a polgármester tekintetében Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala hatályos Közszolgálati Szabályzatának cafetériára 
vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazását. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

   a jegyző 
               - a végrehajtásban való közreműködésért: 
   a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási osztály vezetője 

Határidő:   2017. március 17. 
 


