
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. június 30-ai rendkívüli 
nyílt ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:  

 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a meghívóban kiküldött napirendi pontokat – 
mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő 
(Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
460/2015. (VI.30.) határozata 

a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. június 30-ai rendkívüli nyílt 
ülés napirendi pontjait elfogadta az alábbiak szerint: 
 
1. Javaslat a Közművelődési pályázatra érkezett alapítványi kérelmek elbírálására 
 
2. Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó 

szolgáltatási keretszerződés /2015. április-december hónap/ 1. számú 
módosítására 
 

3. Javaslat a víziközmű rendszeren a 2014. évben elvégzett rekonstrukciós munkák 
elszámolására és az ehhez kapcsolódó megállapodások megkötésére 

 
4. Javaslat a 2015. évi víziközmű vagyonbérleti díj meghatározására és a víz-

csatorna közműrendszeren a vagyonbérleti díj terhére elvégzendő rekonstrukciós 
munkákkal összefüggő szerződések elfogadásáról szóló 414/2015. (VI.18.) 
közgyűlési határozat módosítására 

 
5. Javaslat a „Szolgáltatási koncessziós (üzemeltetési) szerződés a dunaújvárosi 

Jégcsarnok és a dunaújvárosi sportingatlanok üzemeltetésére vonatkozó” tárgyú 
közbeszerzési eljáráshoz szükséges anyagi fedezet biztosítására 

 
6. Javaslat a pedagógiai szakszolgálat részére új telephely kialakítására 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a meghívott személyeknek tanácskozási jogot – 
mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő 
(Besztercei Zsolt) – biztosított, ezért a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

461/2015. (VI.30.) határozata 
a tanácskozási jog biztosításáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. június 30-ai rendkívüli nyílt 
ülésére meghívott személyek részére 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 rendkívüli nyílt ülés jegyzőkönyvvezetőjét – 
mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő 
(Besztercei Zsolt) – megválasztotta, ezért a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

462/2015. (VI.30.) határozata 
a közgyűlés rendkívüli nyílt ülése jegyzőkönyv vezetőjének személyéről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közgyűlés rendkívüli nyílt ülése 
jegyzőkönyvének vezetésével Ráczné Bodó Beátát 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 ülés napirendi pontjának zárt ülésen való 
tárgyalását – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), távol lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

463/2015. (VI.30.) határozata 
„Javaslat jogi képviselő megbízására a Székesfehérvári Törvényszék előtt 

14.G.40.057/2015. szám alatt megkezdődött polgári perben” című 
előterjesztés rendkívüli zárt ülésen történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. június 30-ai rendkívüli zárt ülésre 
vonatkozó meghívó szerinti napirendje tárgyalására, mely „Javaslat jogi képviselő 
megbízására a Székesfehérvári Törvényszék előtt 14.G.40.057/2015. szám alatt 
megkezdődött polgári perben”, zárt ülés tartását rendeli el az Mötv. 46.§ (2) 
bekezdés c) pontra való hivatkozással, az Mötv. 50. §-a alapján. Indoka az 
előterjesztés nyilvános tárgyalása az önkormányzat üzleti érdekét sértheti.   
 
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 pontját – mellette szavazott 14 
fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, 
Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

464/2015. (VI.30.) határozata 
a zárt ülés napirendi pontjának elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. június 30-ai zárt ülés 
napirendi pontját elfogadta az alábbiak szerint: 
 
Javaslat jogi képviselő megbízására a Székesfehérvári Törvényszék előtt 
14.G.40.057/2015. szám alatt megkezdődött polgári perben. 
 
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 14 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér 
Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Besztercei 
Zsolt) – megválasztotta, ezért a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

465/2015. (VI.30.) határozata 
a közgyűlés rendkívüli zárt ülése jegyzőkönyv vezetőjének személyéről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közgyűlés rendkívüli zárt ülése 
jegyzőkönyvének vezetésével Ráczné Bodó Beátát bízza meg. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), tartózkodott 1 fő (Szabó Zsolt), távol lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – a 
határozati javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
466/2015. (VI.30.) határozata 

a Közművelődési pályázatra érkezett alapítványi kérelmek elbírálásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 341/2015. (V.06.) határozatával 
kiírt „Közművelődési pályázat”-ra benyújtott alapítványi kérelmek közül támogatja 
az alábbiakat: 

 
Pályázó neve Pályázat témája Támogatás Ft 

Jószolgálati Otthon 
Közalapítvány 

Évkönyv megjelenítése 25. 
évfordulóra 

1000 db 

350 000 Ft  

Dunaújvárosi Vasas 
Táncegyüttes Alapítvány 

Néptánc találkozó 
lebonyolítása 2015. évi 

szüreti rendezvényekhez 

400 000 Ft 

Aranyecset Alapítvány Arany János Ált. Isk. emelt 
szintű vizuális kultúra 

tagozatának 30. évfordulójára 
kulturális rendezvények 

500 000 Ft 

Dunaújvárosi Szonáta 
Zeneművészeti Alapítvány 

2015. október 1-jén a zenei 
világnapon Nyitott Zenede c. 

program támogatása 

250 000 Ft 

Modern Művészetért 
Közalapítvány 

Újpart Dunaújváros Képző-és 
Iparművészek Egyesülete 

kiállításának megrendezése 
2015. 11. 13-12.11 között 

400 000 Ft 

Móder Rezső (bonyolító: 
Modern Művészetért 

Közalapítvány) 

E-Műteremgaléria rendszeres 
kiállítások 

Zenélő szoborpark 

1 000 000 Ft 

 
A pályázati támogatásokat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. 
évi költségvetése 5.c. melléklete „Kulturális és egyéb civil szervezetek pályázható 
kerete” előirányzat terhére kell biztosítani. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nem nyújt támogatást az alábbi 

pályázatokra: 
 

   Pályázó neve Pályázat témája 
Gáspár Aladár bonyolító: 

Modern Művészetért 
Közalapítvány 

Életművének verse-képeskönyv megjelentetése, kiadatása 

Iskolánkért, iskolai tábor 
létesítéséért Alapítvány 

2015. évi alkotótábor munkáiból kiállítás szervezése 

 



 8 
 

Iskolánkért, iskolai tábor 
létesítéséért Alapítvány 

2015-ös alkotótáboraink szakmai programjához támogatási 
kérelem 

Dunaferr-Art Alapítvány 40 éves Acélszobrász Alkotótelep és szoborpark katalógus 
megjelentetése 

Páhi-Fekete Noémi (bonyolító: 
Modern Művészetért 

Közalapítvány) 

Metamorfózis c. egyéni fotókiállítás a Kortárs Művészeti 
Intézetben 

Suplicz Márton 
bonyolító: Modern 

Művészetért Közalapítvány 

„Illúzió nyista” című verseskötetének megjelentetése 

Modern Művészetért 
Közalapítvány 

Éri Jenő grafikus-festőművész Retrospektív c. kiállításának 
megrendezése  

Modern Művészetért 
Közalapítvány 

Balla Attila Festőművész kiállítása 

Dunaferr-Art Alapítvány 40 éves a dunaújvárosi Acélszobrászat Alkotótelep és 
szoborpark történeti feldolgozása 

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

és 2. pontban meghatározott döntésről értesítse a pályázókat, továbbá az 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményének kikérését követően kösse 
meg a nyertes pályázókkal a támogatási szerződéseket,és  gondoskodjon a 
kötelezettségvállalások nyilvántartásba vételéről. 

 
Felelős: -   a határozat végrehajtásáért:  

        a polgármester       
    -   a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

                a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő:   a határozat közlésére: 2015. július 7. 
         a határozat végrehajtására: 2015. július 21. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, 
Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – a határozati javaslatot elfogadta és 
a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
467/2015. (VI.30.) határozata 

a DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó 
szolgáltatási szerződés  /2015. április-december hónap /1. számú 

módosításáról 
 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat 1. számú mellékletben 

megadottak szerint módosítja a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
és a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörű Részvénytársaság között a 
2015. március 30-án létrejött a 2015. április-december  hónapokra  szóló  
szolgáltatási keretszerződést. 

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

Önkormányzat 2015. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 2/2015. 
(II.20.) rendelet  5.  mellékletének 1. számú Városfejlesztés és -rendezés 
elnevezésű feladatsor, kiemelt előirányzat során a 7/b.  mellékletének  9. számú  
Belterületi utak felújítása elnevezésű, kiemelt előirányzat soráról történő, 35 M ft 
átcsoportosítás útján fedezetet  biztosít. 

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

hogy az 1. pont figyelembevételével előkészített, a  DVG  Dunaújvárosi 
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő  Részvénytársasággal 2015. április-december 
hónapra szóló szolgáltatási keretszerződés 1. számú módosítását  aláírja, 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 
          adó, költségvetési és pénzügyi osztály 
Határidő: 2015. július 15. 
 
4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2. pontban foglaltaknak megfelelően a 
2015. évi költségvetési rendelet következő módosítása során vegye figyelembe. 

 
Felelős:   - a költségvetés módosításáért: 
                   a jegyző 
                - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
         adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő a 2015. évi költségvetés módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, 
Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – a határozati javaslatot elfogadta és 
a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

468/2015. (VI.30.) határozata 
a víziközmű rendszeren a 2014. évben elvégzett  rekonstrukciós munkák 

elszámolására és az ehhez kapcsolódó megállapodások megkötésére 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2014. évben a DVCSH Kft. által a 

víziközmű rendszeren elvégzett rekonstrukciós munkák keretösszegét 
54.969.701.- Ft + ÁFA összegben állapítja meg, melynek forrása DVCSH Kft. által 
megfizetett víziközművagyon  vagyonbérleti  díja. 

 
2. A rekonstrukciós munkákhoz kapcsolódó műszaki ellenőri tevékenység díja 

3.780.000.- Ft. + ÁFA összegben kerül meghatározásra, melyet DMJV 
Önkormányzatának a 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete  5. b. mellékletében szereplő  
„Általános tartalék” előirányzati sor terhére átcsoportosítással kell biztosítani. 

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

a dunaújvárosi víz – csatorna közműrendszeren 2014. évben elvégzett 
rekonstrukciós feladatok tekintetében  a határozat 1. számú mellékletét képező 
Megállapodást 54.969.701.- Ft + ÁFA keretösszegben a Dunaújvárosi Víz-, 
Csatorna- Hőszolgáltató Kft.-vel írja alá. 

     
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a  polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a  városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: 2015. július 20. 
 
4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a dunaújvárosi víz – csatorna közműrendszeren 2014. évben elvégzett 
rekonstrukciós feladatok műszaki ellenőrzésére vonatkozó, a határozat 2. számú 
mellékletét képező Megállapodást a DVG Zrt.-vel 3.780.000.- Ft. + ÁFA 
összegben írja alá. 

              
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a  polgármester 
               - a  határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a   városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: 2015. július 20. 
 
5.) Dunaújváros  Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 2. 

pontban szereplő kötelezettségvállalást a 2015. évi költségvetés soron 
következő módosításának előkészítése során vegye figyelembe, valamint a 
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kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendőket végezze 
el. 

 
Felelős:   - a  határozat végrehajtásáért: 
     a jegyző 
                 - a költségvetés módosításának előkészítésében való  
     közreműködésért: 
    az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
  - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének  előkészítéséért: 
          a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője  
Határidő:  - a 2015. évi költségvetés soron következő módosításának   
          időpontja 

- kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 2015. július 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, 
Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – a határozati javaslatot elfogadta és 
a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

469/2015. (VI.30.) határozata 
Javaslat a 2015. évi víziközmű vagyonbérleti díj meghatározására és a víz – 

csatorna közműrendszeren a vagyonbérleti díj terhére elvégzendő 
rekonstrukciós munkákkal összefüggő szerződések elfogadásáról szóló 

414/2015. (VI.  18.) közgyűlési határozat módosítására 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2015. évi víziközmű vagyonbérleti 

díj meghatározására és a víz – csatorna közműrendszeren a vagyonbérleti díj 
terhére elvégzendő rekonstrukciós munkákkal összefüggő szerződések 
elfogadásáról szóló 414/2015. (VI.18.) határozata 1. és 2. pontjában foglaltakat 
változatlanul fenntartja, a további pontokban foglaltakat hatályon kívül helyezi. 

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

a dunaújvárosi víz – csatorna közműrendszeren 2015. évben a vagyonbérleti díj 
terhére elvégzendő rekonstrukciós feladatok végrehajtására vonatkozó, a 
határozat 1. számú mellékletét képező Vállalkozási keretszerződést 55.235.105.- 
Ft + ÁFA keretösszegben a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.-vel 
írja alá. 

     
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a  polgármester 
               - a  határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a   városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: 2015. július 15. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a víz – csatorna közműrendszeren 

2015. évben a vagyonbérleti díj terhére elvégzendő rekonstrukciós munkák 
műszaki ellenőri feladatainak elvégzésével 3.780.000.-Ft + ÁFA  összegben a 
DVG  Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-t bízza meg.  

 
4. A fenti tárgyban vállalt kötelezettség forrását DMJV Önkormányzat 2015. évi 

költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2015. (II.20.) 
önkormányzati rendelet 5.b mellékletében az „Általános tartalék” alcím alatt 
szereplő előirányzat átcsoportosításával kell biztosítani. 

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

a dunaújvárosi víz – csatorna közműrendszeren 2015. évben a vagyonbérleti díj 
terhére elvégzendő rekonstrukciós feladatok műszaki ellenőrzésére vonatkozó, a 
határozat 2. számú mellékletét képező Vállalkozási szerződést a DVG Zrt.-vel írja 
alá. 

  
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
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                 a  polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a  városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: 2015. július 15. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, 
Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – a határozati javaslatot elfogadta és 
a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

470/2015. (VI.30.) határozata  
a „Szolgáltatási koncessziós (üzemeltetési) szerződés  

a dunaújvárosi Jégcsarnok és a dunaújvárosi sportingatlanok  
üzemeltetésére vonatkozó” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz szükséges  

anyagi fedezet biztosítására 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Szolgáltatási koncessziós 

(üzemeltetési) szerződés a dunaújvárosi Jégcsarnok és a dunaújvárosi 
sportingatlanok üzemeltetésére vonatkozó” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 2015. 
augusztus 1-től 2015. december 31-ig szükséges nettó 19.857.290 Ft + ÁFA 
anyagi fedezetet Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2015. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2015. (II.20.) 
önkormányzati rendelet 5. b. melléklet általános tartalék sora terhére biztosítja. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Szolgáltatási koncessziós 

(üzemeltetési) szerződés a dunaújvárosi Jégcsarnok és a dunaújvárosi 
sportingatlanok üzemeltetésére vonatkozó” tárgyú közbeszerzési eljárás 2016-
2017. évre áthúzódó fedezetére az önkormányzat 2016. évi költségvetésében 
nettó 47.657.496 Ft + ÁFA összeget, az önkormányzat 2017. évi költségvetésében 
nettó 27.800.206 Ft + ÁFA összeget megtervez és biztosít. 

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

foglalt kötelezettségvállalást az önkormányzat 2015. évi költségvetése soron 
következő módosításakor, a 2. pontban foglalt 2016-2017. évre áthúzódó 
kötelezettségvállalásokat ezen évek költségvetésének tervezésekor vegye 
figyelembe, valamint utasítja a polgármestert a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalások teljesítésére.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
       a polgármester 
     - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
          a vagyonkezelési osztály vezetője 
        - a költségvetés tervezéséért: 
          a jegyző 
        - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
          a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
          a pénzügyi bizottság elnöke 
          az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
        - a költségvetés tervezésének előkészítésében való közreműködésért: 
          a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
          a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - az 1. sor tekintetében a 2015. évi költségvetés soron következő  
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                       módosításának időpontja, 
 - a 2. pont tekintetében a 2016-2017. évi költségvetés tervezésének  
                       időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „D” változatú határozati javaslatot – mellette 
szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér 
Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Besztercei 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

471/2015. (VI.30.) határozata 
a pedagógiai szakszolgálat részére új telephely kialakításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy a Fejér Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat Dunaújvárosi Tagintézménye részére 2015. szeptember 
1. napjától 2016. augusztus 31-ig az önkormányzat tulajdonát képező Október 23. 
tér 9. szám alatti helyiségben telephelyet biztosít, továbbá kötelezettséget vállal 
arra, hogy a Vasmű út 41. Irodaház Kft.-vel megkötött bérleti szerződés alapján a 
tagintézmény részére három irodából álló, mindösszesen 52 m2 alapterületet 
bérel, melynek bérleti díját és rezsiköltségét az önkormányzat megfizeti.  

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

kötelezettségvállalás fedezetére Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2015. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 2/2015. (II.20.) 
önkormányzati rendelet 5.b melléklet „Intézményi tartalék” során fedezetet biztosít 
2.000.000,- Ft összeg erejéig, a 2016. évre pedig a 2016. évi költségvetés 
tervezése során kell előirányzatot tervezni. 

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

a jelen határozat 2. pontja alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás 
nyilvántartásba vételéről és pénzügyi teljesítéséről. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester  
               - a határozat végrehajtásának előkészítéséért: 
                 a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  
Határidő: 2015. szeptember 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 2. pontban 

foglalt kötelezettségvállalást a 2016. évi költségvetés előkészítése során vegye 
figyelembe.  

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                  a jegyző  
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  
Határidő: a 2016. évi költségvetés előkészítése 
 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

jelen határozat 1. számú mellékletét képező haszonkölcsön szerződés, továbbá a 
Vasmű út 41. Irodaház Kft.-vel megkötendő bérleti szerződés aláírására, 

 



 17 
 

felhatalmazza továbbá, hogy a 2015. július-augusztus havi időszakban a 
közgyűlés döntésének bevárása nélkül a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 
Dunaújvárosi Tagintézménye részére más telephelyet biztosítson, amennyiben az 
a telephely az intézmény számára az 1. pontban meghatározott helyiségeknél 
kedvezőbb feltételeket jelent azzal, hogy az e tárgyban meghozott döntéséről a 
közgyűlést utólag tájékoztassa. 

 
  Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                       a polgármester 
                     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                       a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
 Határidő:  2015. augusztus 31. 

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

közlésére. 
 
    Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
  a polgármester 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 

Határidő: 2015. július 10. 
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