
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. február 16-ai nyílt 
ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:  
 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a Dunaújváros közigazgatási területén 
lévő térfigyelő-rendszer bővítése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítására” című előterjesztést a nyílt ülés 47. napirendjeként – mellette 
szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, 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 1 fő 
(Gombos István) – fevette tárgysorozatába és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

68/2017. (II.16.) határozata 
„Javaslat a Dunaújváros közigazgatási területén lévő térfigyelő-rendszer 
bővítése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására” 

című előterjesztés sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. február 16-ai nyílt ülésére 
sürgősségi indítványként a „Javaslat a Dunaújváros közigazgatási területén lévő 
térfigyelő-rendszer bővítése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítására” című előterjesztést a közgyűlése nyílt ülés 47. napirendjeként 
felvette. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a DSZC Dunaferr Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája (Vasmű tér 1-3.) IV. tető vízszigetelés felújítására” című 
előterjesztést a nyílt ülése 48. napirendjeként – mellette szavazott 14 fő (Barta 
Endre, Besztercei Zsolt, 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 1 fő (Gombos István) – 
felvette tárgysorozatába és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
69/2017. (II.16.) határozata 

„Javaslat a DSZC Dunaferr Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 
(Vasmű tér 1-3.) IV. tető vízszigetelés felújítására” című 

előterjesztés sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. február 16-ai nyílt ülésére 
sürgősségi indítványként a „Javaslat a DSZC Dunaferr Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája (Vasmű tér 1-3.) IV. tető vízszigetelés felújítására” című 
előterjesztést a közgyűlés nyílt ülése 48. napirendjeként felvette. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés Barta Endre képviselőnek a nyílt ülés meghívója 
szerinti 33. napirendi pontjának levételére vonatkozó indítványát – mellette szavazott 
5 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), ellene 
szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), távol 
lévő 1 fő (Gombos István) – nem fogadta el és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
70/2017. (II.16.) határozata 

Barta Endre képviselőnek a nyílt ülés meghívója szerinti 
33. napirendi pontjának levételére vonatkozó indítványáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Barta Endre képviselő indítványát, mely 
szerint Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. február 16-ai nyílt ülés 
meghívója szerinti 33. napirendi pontot, melynek címe „Javaslat a Modern Media 
Group Zrt.-vel hirdetési keretszerződés kötésére”, a nyílt ülésen ne tárgyalja, nem 
fogadta el. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés napirendi pontjait – mellette szavazott 
14 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, 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 1 fő (Gombos 
István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
71/2017. (II.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 2017. évi költségvetési 

tervének elfogadására 
 

4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló rendeletének 
megalkotására 
 

5. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2016. (II.19.) 
önkormányzati rendelet módosítására 

 
6. Javaslat a partnerségi egyeztetésről szóló rendelet elfogadására  
 
7. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének a távhőszolgáltatásról, a 

lakossági távhőszolgáltatás díjalkalmazásának feltételeiről szóló 20/2012. (IV.13.) 
önkormányzati rendelete módosítására 
 

8. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének „a 
szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális 
ellátásokról” szóló 35/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete módosítására 
 

9. Javaslat a TOP-6.6.1-16 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése c. 
pályázaton való indulásra 
 

10. Javaslat a TOP-6.1.4-16 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés c. pályázaton való indulásra 
 

11. Javaslat a Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum működési 
költségeinek elfogadására 
 

12. Javaslat az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció Dunaújváros és 
környékével kapcsolatos módosítására 
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13. Javaslat a Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésének és az ezzel 
kapcsolatos településrendezési eszközök módosításának elindítására 
 

14. Javaslat a Szociális szakosított ellátását és a gyermekek átmeneti gondozását 
szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása címmel nyert 
támogatás kivitelezési munkák elvégzésére irányuló szerződés megkötésére 
 

15. Javaslat a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 „Csatlakoztatási konstrukció az 
önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című pályázaton való 
részvételre 
 

16. Javaslat „Irodatechnikai berendezések, valamint kapcsolódó informatikai 
rendszerek bérlése teljes körű üzemeltetési szolgáltatással” tárgyú közbeszerzési 
eljárás ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok elfogadására, az 
eljárás megindítására 
 

17. Javaslat Kossuth L. utca páros oldalán új parkolók miatt közvilágítási hálózat 
áthelyezésének megtervezésére 

 
18. Javaslat Dunaújváros területén öt helyszínen parkolók tervezésére 

 
19. Javaslat Dunaújváros területén lévő forgalomirányító berendezések üzemeltetési 

munkáinak ellátására 
 

20. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén található piacon 
lévő nyilvános illemhely portálszerkezetének felújítási munkáira irányuló 
vállalkozási szerződés megkötésére 

 
21. Javaslat az Intercisa Múzeum 2016. évi beszámolójának és 2017. évi 

munkatervének jóváhagyására 
 

22. Javaslat az Intercisa Múzeum búvárrégészetre vonatkozó, előirányzat-növeléssel 
járó kérelmének elbírálására 
 

23. Javaslat a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítására 
 

24. Javaslat hatósági szerződés megkötésére a Fejér Megyei Kormányhivatallal a 
Makk Marci Bölcsődében feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében 
 

25. Javaslat a József Attila Könyvtárban végzett szakértői ellenőrzés megállapításai 
alapján szükséges intézkedésekre, az EFOP-4.1.8-16 pályázaton való részvételre 
 

26. Javaslat a gyermekek átmeneti otthona kötelező önkormányzati feladat ellátására 
megkötött feladatellátási szolgáltatási szerződés módosítására 
 

27. Javaslat a Dunaújvárosi SZC Bánki Donát Gimnáziuma és Szakgimnáziuma 
diákjai berlini zenei rendezvényen való részvételének támogatására 
 

28. Javaslat a 2017. évi „Fejér Megyei Diáknapok” c. rendezvény támogatására 
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29. Javaslat civil pályázati felhívások 2017. évi közzétételi számának 

meghatározására 
 

30. Javaslat a 15. számú fogorvosi körzet ellátása érdekében feladatellátási 
előszerződés és végleges feladatellátási szerződés megkötésére 

 
31. Javaslat az 5. számú felnőtt háziorvosi körzet ápolói feladatainak ellátása 

érdekében Szűcsné Kiss Katalin ápolóval kötött megbízási szerződés 
megszüntetésére 
 

32. Javaslat médiamegfigyelés szolgáltatás költségvetési fedezetének biztosítására és 
a szolgáltatás megrendeléséről döntés hozatalára  
 

33. Javaslat a Modern Media Group Zrt.-vel hirdetési keretszerződés kötésére 
 

34. Javaslat a Dunaújváros Utánpótlás Sportjáért Alapítvánnyal kötött támogatási 
szerződés módosítására 
 

35. Javaslat a Pentelei Waldorf Iskola és a Pentelei Molnár János Mentálhigiénés 
Általános Iskola és Szakképző Iskola fűtését ellátó kazán javítási munkáira forrás 
biztosítására 
 

36. Javaslat a Dunaújvárosi Tornacsarnokban üzemelő fűtőventilátor javításával 
kapcsolatos döntések meghozatalára 
 

37. Javaslat Dunanett Dunaújvárosi Regionális Köztisztasági és Hulladékkezelő 
Szolgáltató Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatának elfogadására 
 

38. Javaslat a DVCSH Kft. 2015. évi éves beszámolójának megismerésére 
 
39. Javaslat az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft. 2015. évi és 2014. évi 

beszámolója tárgyalására, a társaságnál könyvvizsgáló és felügyelőbizottsági 
tagok jelölésére és jegyzett tőke-saját tőke arányának helyreállítása 
 

40. Javaslat az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. 2015. évi és 2014. évi 
beszámolója tárgyalására, a társaságnál könyvvizsgáló és felügyelőbizottsági 
tagok jelölésére és jegyzett tőke-saját tőke arányának helyreállítása 
 

41. Javaslat Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.-ben levő üzletrész értékesítésének, 
valamint Dunaújváros víziközműveinek üzemeltetése tárgyában a Mezőföldi 
Regionális Víziközmű Kft.-vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződés 
megszüntetésének a kezdeményezésére 
 

42. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyon- és 
felelősségbiztosításával kapcsolatosan, az Euro-Sales Kft. javaslata alapján 
történő, vagyonelemek értékének pótlási értékre emelésére és vagyonbiztosítási 
szerződés módosításának elfogadására, biztosítási ajánlatok bekérésére 
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43. Javaslat a „Zöld SZTK” épületének a Magyar Állam részére történő 
ajándékozásával kapcsolatos döntések meghozatalára 
 

44. Javaslat a Fejér Megyei Kormányhivatal részére helyiség biztosítására a volt Bánki 
Donát Gimnázium és Szakközépiskola épületében 
 

45. Javaslat a polgármester szabadságának ütemezésére 
 

46. Javaslat közkegyelmi törvény megalkotásának kezdeményezésére 
 
47. Javaslat a Dunaújváros közigazgatási területén lévő térfigyelő-rendszer bővítése 

tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására 
 
48. Javaslat a DSZC Dunaferr Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Vasmű tér 1-

3.) IV. tető vízszigetelés felújítására 



8 
 

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, Besztercei Zsolt, 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 1 fő (Gombos István) – biztosított és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
72/2017. (II.16.) határozata 

a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés nyílt ülésén 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. február 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 nyílt ülés jegyzőkönyvvezetőjét – mellette 
szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, 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 1 fő 
(Gombos István) – megválasztotta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

73/2017. (II.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 zárt ülés napirendi pontját – mellette szavazott 13 
fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, 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 1 fő (Gombos István) – felvette tárgysorozatába és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
74/2017. (II.16.) határozata 

a zárt ülés napirendi pontjának elfogadásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. február 16-ai zárt ülés 
napirendi pontját elfogadta az alábbiak szerint: 
 
Javaslat helyi földbizottsági jogkörben hozott állásfoglalás felülvizsgálatára 
 
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 (Barta Endre, Besztercei Zsolt, 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 1 fő 
(Gombos István) – megválasztotta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
75/2017. (II.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 nyílt ülés meghívója szerinti 7. és 32. napirendi 
pontokat – 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 2 fő 
(Besztercei Zsolt, Hingyi László), távol lévő 1 fő (Gombos István) – levette 
tárgysorozatából és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
76/2017. (II.16.) határozata 

a nyílt ülés 7. és 32. napirendi pontjainak levételéről 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. február 16-ai nyílt ülésének 
meghívó szerinti 7. napirendi pontját, mely „Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Közgyűlésének a távhőszolgáltatásról, a lakossági távhőszolgáltatás 
díjalkalmazásának feltételeiről szóló 20/2012. (IV.13.) önkormányzati rendelete 
módosítására”, valamint a 32. napirendi pontját, mely “Javaslat médiamegfigyelés 
szolgáltatás költségvetési fedezetének biztosítására és a szolgáltatás 
megrendeléséről döntés hozatalára” levette napirendjéről. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés tárgysorozatát – mellette szavazott 14 
fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, 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 1 fő (Gombos 
István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
77/2017. (II.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 2017. évi költségvetési 

tervének elfogadására 
 
4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi 

költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló rendeletének 
megalkotására 
 

5. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2016. (II.19.) 
önkormányzati rendelet módosítására 

 
6. Javaslat a partnerségi egyeztetésről szóló rendelet elfogadására  
 
7. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének „a 

szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális 
ellátásokról” szóló 35/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete módosítására 
 

8. Javaslat a TOP-6.6.1-16 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése c. 
pályázaton való indulásra 
 

9. Javaslat a TOP-6.1.4-16 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés c. pályázaton való indulásra 

 
10. Javaslat a Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum működési 

költségeinek elfogadására 
 

11. Javaslat az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció Dunaújváros és 
környékével kapcsolatos módosítására 
 

12. Javaslat a Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésének és az ezzel 
kapcsolatos településrendezési eszközök módosításának elindítására 
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13. Javaslat a Szociális szakosított ellátását és a gyermekek átmeneti gondozását 
szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása címmel nyert 
támogatás kivitelezési munkák elvégzésére irányuló szerződés megkötésére 
 

14. Javaslat a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 „Csatlakoztatási konstrukció az 
önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című pályázaton való 
részvételre 
 

15. Javaslat „Irodatechnikai berendezések, valamint kapcsolódó informatikai 
rendszerek bérlése teljes körű üzemeltetési szolgáltatással” tárgyú közbeszerzési 
eljárás ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok elfogadására, az 
eljárás megindítására 
 

16. Javaslat Kossuth L. utca páros oldalán új parkolók miatt közvilágítási hálózat 
áthelyezésének megtervezésére 

 
17. Javaslat Dunaújváros területén öt helyszínen parkolók tervezésére 

 
18. Javaslat Dunaújváros területén lévő forgalomirányító berendezések üzemeltetési 

munkáinak ellátására 
 

19. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén található piacon 
lévő nyilvános illemhely portálszerkezetének felújítási munkáira irányuló 
vállalkozási szerződés megkötésére 

 
20. Javaslat az Intercisa Múzeum 2016. évi beszámolójának és 2017. évi 

munkatervének jóváhagyására 
 

21. Javaslat az Intercisa Múzeum búvárrégészetre vonatkozó, előirányzat-növeléssel 
járó kérelmének elbírálására 
 

22. Javaslat a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítására 

 
23. Javaslat hatósági szerződés megkötésére a Fejér Megyei Kormányhivatallal a 

Makk Marci Bölcsődében feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében 
 

24. Javaslat a József Attila Könyvtárban végzett szakértői ellenőrzés megállapításai 
alapján szükséges intézkedésekre, az EFOP-4.1.8-16 pályázaton való részvételre 

 
25. Javaslat a gyermekek átmeneti otthona kötelező önkormányzati feladat ellátására 

megkötött feladatellátási szolgáltatási szerződés módosítására 
 

26. Javaslat a Dunaújvárosi SZC Bánki Donát Gimnáziuma és Szakgimnáziuma 
diákjai berlini zenei rendezvényen való részvételének támogatására 
 

27. Javaslat a 2017. évi „Fejér Megyei Diáknapok” c. rendezvény támogatására 
 

28. Javaslat civil pályázati felhívások 2017. évi közzétételi számának 
meghatározására 
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29. Javaslat a 15. számú fogorvosi körzet ellátása érdekében feladatellátási 
előszerződés és végleges feladatellátási szerződés megkötésére 

 
30. Javaslat az 5. számú felnőtt háziorvosi körzet ápolói feladatainak ellátása 

érdekében Szűcsné Kiss Katalin ápolóval kötött megbízási szerződés 
megszüntetésére 
 

31. Javaslat a Modern Media Group Zrt.-vel hirdetési keretszerződés kötésére 
 

32. Javaslat a Dunaújváros Utánpótlás Sportjáért Alapítvánnyal kötött támogatási 
szerződés módosítására 
 

33. Javaslat a Pentelei Waldorf Iskola és a Pentelei Molnár János Mentálhigiénés 
Általános Iskola és Szakképző Iskola fűtését ellátó kazán javítási munkáira forrás 
biztosítására 
 

34. Javaslat a Dunaújvárosi Tornacsarnokban üzemelő fűtőventilátor javításával 
kapcsolatos döntések meghozatalára 
 

35. Javaslat Dunanett Dunaújvárosi Regionális Köztisztasági és Hulladékkezelő 
Szolgáltató Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatának elfogadására 
 

36. Javaslat a DVCSH Kft. 2015. évi éves beszámolójának megismerésére 
 
37. Javaslat az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft. 2015. évi és 2014. évi 

beszámolója tárgyalására, a társaságnál könyvvizsgáló és felügyelőbizottsági 
tagok jelölésére és jegyzett tőke-saját tőke arányának helyreállítása 
 

38. Javaslat az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. 2015. évi és 2014. évi 
beszámolója tárgyalására, a társaságnál könyvvizsgáló és felügyelőbizottsági 
tagok jelölésére és jegyzett tőke-saját tőke arányának helyreállítása 
 

39. Javaslat Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.-ben levő üzletrész értékesítésének, 
valamint Dunaújváros víziközműveinek üzemeltetése tárgyában a Mezőföldi 
Regionális Víziközmű Kft.-vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződés 
megszüntetésének a kezdeményezésére 
 

40. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyon- és 
felelősségbiztosításával kapcsolatosan, az Euro-Sales Kft. javaslata alapján 
történő, vagyonelemek értékének pótlási értékre emelésére és vagyonbiztosítási 
szerződés módosításának elfogadására, biztosítási ajánlatok bekérésére 
 

41. Javaslat a „Zöld SZTK” épületének a Magyar Állam részére történő 
ajándékozásával kapcsolatos döntések meghozatalára 
 

42. Javaslat a Fejér Megyei Kormányhivatal részére helyiség biztosítására a volt Bánki 
Donát Gimnázium és Szakközépiskola épületében 
 

43. Javaslat a polgármester szabadságának ütemezésére 
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44. Javaslat közkegyelmi törvény megalkotásának kezdeményezésére 
 
45. Javaslat a Dunaújváros közigazgatási területén lévő térfigyelő-rendszer bővítése 

tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására 
 
46. Javaslat a DSZC Dunaferr Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Vasmű tér 1-

3.) IV. tető vízszigetelés felújítására 
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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 5 fő 
(Barta Endre, Besztercei Zsolt, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 1 
fő (Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
78/2017. (II.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, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné), nem szavazott 6 fő 
(Barta Endre, Besztercei Zsolt, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), távol lévő 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

79/2017. (II.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 8 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné), ellene szavazott 1 fő (Szabó Zsolt), nem szavazott 5 fő 
(Barta Endre, Besztercei Zsolt, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol 
lévő 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 
80/2017. (II.16.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2017. évi költségvetési tervének elfogadásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a 2017. 

évi költségvetési tervadatokat tartalmazó előterjesztést és az abban foglaltakat a 
költségvetési rendelet-tervezet megalapozásául elfogadja.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilatkozik, hogy az Áht. 29/A §-ban 

meghatározott, a Gst. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletből 
származó kötelezettséget 2017. január 1-jén könyveiben nem tart nyilván. Ennek 
megfelelőn az Áht. 23. § (2) g) pontja szerinti adatot a 2017. évi költségvetésében 
nem szerepeltet.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

a polgármester 
Határidő:  2017. február 16. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy tudomásul bír 

arról, miszerint a költségvetési információk feldolgozása befejezéséig rögzített és 
a mérlegkészítés időpontjáig beérkező, előző évet terhelő kötelezettségek 
könyvelt összegének különbözete (beleértve a költségvetési szervek adatait is) a 
zárszámadás során, a maradvány elszámolásban kerül rendezésre.  Felkéri a 
Polgármestert, hogy a zárszámadási rendelet összeállításakor a maradvány 
elszámolást a tényleges kötelezettségek figyelembevételével állítsa össze. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

a polgármester 
  - az előterjesztés beterjesztéséért: 

a jegyző 
  - az előterjesztés előkészítéséért: 

a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a zárszámadási rendelet összeállítása illetve közgyűlési elé terjesztése 
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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 3 fő (Besztercei Zsolt, 
Pintér Attila, Szabó Zsolt), tartózkodott 2 fő (Barta Endre, Tóth Kálmán), távol lévő 1 
fő (Gombos István) – megalkotta a 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendeletet. 
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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), tartózkodott 1 fő (Pintér Attila), nem 
szavazott 4 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 1 
fő (Gombos István) – megalkotta a 7/2017. (II.17.) önkormányzati rendeletet és 
egyben a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
81/2017. (II.16.) határozata 

Dunaújváros MJV Önkormányzata Partnerségi Egyeztetés Szabályzatának 
hatályon kívül helyezéséről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hatályon kívül helyezi a Dunaújváros 
MJV Közgyűlése a 12/2013. (I.24.) határozatával elfogadott Dunaújváros MJV 
Önkormányzata Partnerségi Egyeztetés Szabályzatát.  
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

      a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
      a közgyűlési és informatikai osztály vezetője 

Határidő: 2017. február 16. 
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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), tartózkodott 3 fő (Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt), távol lévő 1 
fő (Gombos István) – megalkotta a 8/2017. (II.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, Besztercei 
Zsolt, 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 1 fő (Gombos István) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

82/2017. (II.16.) határozata 
a születési és gondozási támogatás 2017. évi biztosítására tett intézkedésekről  
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése - a szociális rászorultságtól függő 
pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 35/2015. (XII.18.) önkormányzati 
rendeletének 2017. március 1. napjával történő módosítása miatt - a dunaújvárosi 
kisgyermeket nevelő családok születési és gondozási támogatásának biztosítása 
érdekében a 2017. évi költségvetés 5. melléklet, 10. cím Szociális és 
gyermekvédelmi feladatok előirányzat sorát 15.000 E Ft-al megemeli, az alábbiak 
szerint: 
- 7.000 E Ft születési támogatás; 
- 8.000 E Ft gondozási támogatás. 
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban írt támogatások fedezetét 
a 2017. évi költségvetési rendelet 5.b. melléklet általános tartalék sorából történő 
átcsoportosítás útján biztosítja. 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban 
szereplő támogatások költségvetés kihatását a soron következő költségvetési 
rendeletmódosításban szerepeltesse. 
 
Felelős:     - a költségvetés módosításáért 

              a jegyző       
                  - a költségvetés előkészítésében való közreműködésért: 
                    a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője           
Határidő:     a 2017. évi költségvetési rendelet következő módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, 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 1 fő (Gombos István) – megalkotta a 
9/2017. (II.17.) önkormányzati rendeletet. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, 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 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
83/2017. (II.16.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.6.1-16 
„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című pályázaton való 

részvételéről és konzorciumi megállapodás aláírásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtson be a TOP-
6.6.1.-16 „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” címmel megjelent 
pályázati felhíváson Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált 
Területi Programjában (továbbiakban: ITP) foglaltaknak megfelelően. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata konzorciumi megállapodást kössön a Vasmű 
u. 41. Irodaház Kft-vel (továbbiakban: projektmenedzsment szervezet) a 
támogatási kérelem benyújtása, valamint a projekt megvalósítása érdekében, 
továbbá ahhoz, hogy a projekt előkészítési szakaszában a projektmenedzsment 
szervezet közreműködő szerepet töltsön be 

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

a 2. pontban megnevezett, a pályázati feltételek alapján meghatározott formai és 
tartalmi követelményeknek megfelelő konzorciumi megállapodást, valamint a 
támogatási kérelem benyújtásához, illetve a projekt előkészítéséhez szükséges 
dokumentumokat aláírja.  

 
Felelős: -  a határozat végrehajtásáért: 
         a polgármester 
        - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 
         a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
        - a határozat közléséért: 
         a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő:     a támogatási kérelem benyújtásának határideje 

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

Megyei Jogú Város Önkormányzata a projekt előkészítési költségei 
vonatkozásában legfeljebb 10 000 eFt előfinanszírozást biztosítson Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére. 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy a 4. pontban 

szereplő feladat végrehajtásához szükséges önkormányzati forrást a 2017. évi 
költségvetési rendeletében biztosítja a rendelet 5. mellékletének 23.3 TOP 
programok elnevezésű sorának dologi kiadások kiemelt előirányzatában. 
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6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a határozat 
4. pontjában foglalt kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetés tervadatai 
alapján a költségvetési rendeletbe építse be, valamint utasítja a polgármestert a 
döntéssel összefüggő kötelezettségvállalások teljesítésére. 

 
Felelős:   - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
          a polgármester 
         - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
          a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
          a költségvetés tervezéséért: 
          a jegyző 
         - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
          a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
          a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő:     a 2017. évi költségvetés tervezésének időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, 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 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
84/2017. (II.16.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.1.4-16 
„Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című 

pályázaton való részvételéről és konzorciumi megállapodás aláírásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtson be a TOP-
6.1.4.-16 „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” 
címmel megjelent Felhívásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Integrált Területi Programjában (továbbiakban: ITP) foglaltaknak megfelelően az 
alábbi projektek megvalósulása érdekében: 

- „Látogatóközpont kialakítása a Mondbach kúria épületében” 
- „Múzeum az egykori malom épületében”  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata konzorciumi megállapodást kössön a Vasmű 
u. 41. Irodaház Kft-vel (továbbiakban: projektmenedzsment szervezet) a fent 
nevezett két projekt megvalósulása érdekében a támogatási kérelmek benyújtása, 
valamint a projektek megvalósítása érdekében, továbbá ahhoz, hogy a projekt 
előkészítési szakaszában a projektmenedzsment szervezet közreműködő 
szerepet töltsön be 

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

a 2. pontban megnevezett, a pályázati feltételek alapján meghatározott formai és 
tartalmi követelményeknek megfelelő konzorciumi megállapodásokat, valamint a 
támogatási kérelmek benyújtásához, illetve a projektek előkészítéséhez 
szükséges dokumentumokat aláírja.  

 
Felelős: -  a határozat végrehajtásáért: 
         a polgármester 
        - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 
         a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
        - a határozat közléséért: 
         a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő:     a támogatási kérelmek benyújtásának határideje 

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

Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1. pontban megnevezett projektek 
előkészítési költségei vonatkozásában legfeljebb 45 000 eFt előfinanszírozást 
biztosítson Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi 
költségvetése terhére. 
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5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy a 4. pontban 
szereplő feladat végrehajtásához szükséges önkormányzati forrást a 2017. évi 
költségvetési rendeletében biztosítja a rendelet 5. mellékletének 23.3 TOP 
programok elnevezésű sorának dologi kiadások kiemelt előirányzatában. 

 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a határozat 

4. pontjában foglalt kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetés tervadatai 
alapján a költségvetési rendeletbe építse be, valamint utasítja a polgármestert a 
döntéssel összefüggő kötelezettségvállalások teljesítésére. 

 
Felelős:   - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
          a polgármester 
         - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
          a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
          a költségvetés tervezéséért: 
          a jegyző 
         - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
          a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
          a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő:     a 2017. évi költségvetés tervezésének időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, 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 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
85/2017. (II.16.) határozata 

a Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum 
működési költségeinek elfogadásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a jelen határozat 

mellékletét képező a Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum 
együttműködési megállapodását. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 1. pontban megnevezett fórum 

működési költségeihez 4.000.000 Ft pénzeszközt biztosít Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének terhére. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 2. pontban 

foglalt kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetés előkészítése során vegye 
figyelembe, valamint utasítja a polgármestert a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalás teljesítésére. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

    a polgármester 
  - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
    a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
   - a költségvetés előkészítéséért: 
    a jegyző 
  - a költségvetés előkészítésében való közreműködésért: 
    a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
    a költségvetési  és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő:   a 2017. évi költségvetés elfogadásának 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), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Gombos István) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
86/2017. (II.16.) határozata  

az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció Dunaújváros és 
környékével kapcsolatos módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Országos Fejlesztési és 

Területfejlesztési Koncepció felülvizsgálata során az az alábbiak figyelembe 
vételét kéri: 
a) A 38. ábrán kérjük, javítsák Dunaújváros térségét, amely átnyúlik a Dunán és 

a déli megyehatáron. 
b) Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 3.1.4.4. fejezet 

Dunaújvárosról szóló részében az alábbiak szerepeljenek: 
„Dunaújváros megújuló és élhető iparvárosként a monostrukturális ipari 
fellegvárból innovációs és szolgáltató térségközponttá kíván fejlődni, a 
hagyományos húzóágazatok mellett (ipar, fémkohászat, élelmiszeripar, 
gumiabroncs- és papírgyártás) a következő kitörési pontok kaphatnak 
szerepet: K+F+I, tudásintenzív és innovatív ágazatok, specializálódó vas- és 
acélgyártás, logisztika, sport, üzleti és konferenciaturizmus mellett a 
specializált turizmus. A térség kiterjed a megyehatáron túlra és a Duna túlsó 
partjára.” 

c) Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 4.7 fejezet 
Dunaújvárosról szóló pontjában az alábbiak szerepeljenek: 
„Dunaújváros ipari jellegét megtartva és a tudásintenzív és innovatív 
ágazatokat erősítve, a nagyvállalatok szinergiáját kihasználó gazdasági és 
térségi központi szerep fejlesztése, a táji, környezeti szempontok 
figyelembevételével.” 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert az 1.) pont 

alatti határozat közlésére a Nemzetgazdasági Miniszter Területfejlesztési 
Tervezési Főosztály vezetőjével. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő:   2017. február 28. 
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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), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Gombos István) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
87/2017. (II.16.) határozata  

Dunaújváros Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésének és az ezzel 
kapcsolatos településrendezési eszközök módosításának elindításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja azt a célt, hogy 

Dunaújváros Településképi Arculati Kézikönyve (továbbiakban TAK) elkészüljön. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja azt a célt, hogy a TAK 

alapján a város településrendezési eszközei módosuljanak. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy 

gondoskodjon a TAK és Dunaújváros helyi építési szabályzatának és a rendezési 
terveinek a 2. pontban foglaltaknak megfelelő módosításának elkészíttetéséről.  

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

    a polgármester 
           - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 

     a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: - a tervezés elindítására: 2017. március 31. 

  - az előterjesztésre: a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti  
             egyeztetési eljárást követő közgyűlés 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban megnevezett TAK 

elkészítéséhez 3 millió Ft + ÁFA pénzeszközt biztosít Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának a 2017. évi költségvetési rendelete 5. mellékletének 
városrendezési sora terhére, valamint utasítja a polgármestert a döntéssel 
összefüggő kötelezettségvállalások teljesítésére. 

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

TAK és a helyi építési szabályzat és a rendezési terv 1. és 2. pont szerinti 
módosítására tervezési szerződést kössön – a gazdasági és területfejlesztési 
bizottság és az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményének kikérését 
követően - a tervezővel. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

   a polgármester 
          - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 

                       a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő:  2017. március 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, 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 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

 Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
88/2017. (II.16.) határozata 

       a Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását 
szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása címmel nyert 

támogatás kivitelezési munkák elvégzésére irányuló szerződés 
megkötéséről 

 
1.    Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja Dunaújváros Megyei 

Jogú Város Önkormányzatának, Magyarország 2016. évi központi 
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II.3.d) pontja szerinti 
„Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló 
önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatása” címmel 
meghirdetett az Útkeresés Segítő Szolgálat Családok Átmeneti Otthona 
Frangepán utcai telephelyének fejlesztése, felújítása tárgyú projekt 
megvalósítását. 

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

pályázati támogatás felhasználásához szükséges felújítási munkák elvégzésével 
a határozat mellékletét képező vállalkozási szerződésben foglaltaknak 
megfelelően a DVG Zrt.-t (2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.) bízza meg 
21.091.993,-Ft + ÁFA, összesen bruttó 26.786.831,- Ft vállalkozási díjért.  

 
3.    Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az 2. pontban megjelölt szerződés aláírására, a kötelezettségvállalás 
nyilvántartásba vételére, a pénzügyi teljesítésre. 

  
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

                        a polgármester 
                      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                        a városfejlesztési igazgatóság vezetője  

Határidő:  a szerződés megkötésére: 2017. február 28.  
 

4.   Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2. pontban szereplő 
kötelezettségvállalásra a 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról 
szóló önkormányzati rendelete 7.b melléklet (felújítások) 10.1 Szociális és 
gyermekvédelmi feladatok, Családok Átmeneti Otthona felújítása pályázat során 
fedezetet biztosít.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:  

                        a polgármester 
                      - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                        a városfejlesztési igazgatóság vezetője  
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, 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 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
89/2017. (II.16.) határozata 

a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16  „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati 
ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című pályázaton való részvételről 

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

Megyei Jogú Város Önkormányzata – annak érdekében, hogy a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 114. §-ában, illetve az 
önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016 (VIII. 31.) Korm. rendeletben 
foglaltak szerint eleget tehessen az önkormányzati ASP rendszerhez történő 
csatlakozási kötelezettségének – támogatási kérelmet nyújtson be a KÖFOP-
1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati 
ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívás alapján, valamint 
elhatározza a kapcsolódó pályázati projekt végrehajtását. 

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

az  1. pontban megnevezett pályázati felhívás alapján támogatási kérelmet 
nyújtson be, valamint a támogatási jogviszony létrejötte esetén a 
kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat gyakorolja, és a projekt 
megvalósításhoz szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                    a polgármester 
-   a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

                     a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
   a közgyűlési és informatikai osztály vezetője 
        -   a határozat közléséért: 
                    a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 

Határidő:  A pályázat benyújtására: 2017. március 6., de legkésőbb a 
mindenkor érvényes pályázati felhívásban meghatározott 
időpont. 
A projekt megvalósítására: 2018.06.30., de legkésőbb a 
mindenkor érvényes pályázati felhívásban meghatározott 
időpont. 
 

3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlés elhatározza, hogy az 1. pontban 
szereplő pályázati projekt végrehajtásához az el nem számolható tételekre, 
valamint előfinanszírozás céljából 5.000.000,- Ft összegű saját forrást biztosít az 
Önkormányzat 2017. évi költségvetése 5. b melléklet „Pályázati tevékenység, 
felkészítés, önrész” felhalmozási céltartalék sorból történő átcsoportosítással a 7. 
a mellékletben újonnan létrehozott „KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 pályázat” 
előirányzat soron. 
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4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy e határozat 
3. 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 
- a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
  a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője 
- a költségvetés módosításáért: 
  a jegyző 
- a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke  
  a pénzügyi bizottság elnöke 
  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 14 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, 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 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

90/2017. (II.16.) határozata 
„Irodatechnikai berendezések, valamint kapcsolódó informatikai rendszerek 

bérlése teljes körű üzemeltetési szolgáltatással” tárgyú közbeszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok elfogadásáról, az eljárás 

megindításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 50/2017. (I.19) határozatával az 
„Irodatechnikai berendezések, valamint kapcsolódó informatikai rendszerek 
bérlése teljes körű üzemeltetési szolgáltatással” tárgyban, Kbt. Második rész, 
uniós értékhatárt elérő értékű nyílt [Kbt. 81. § (1) bekezdés szerinti] közbeszerzési 
eljárás lefolytatását támogatta. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1) pontban foglalt feladat 

megvalósításához támogatja a határozat mellékletében csatolt ajánlattételi 
felhívás és közbeszerzési dokumentumokban foglalt tartalommal, az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában (TED) történő közzétételt. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                    a polgármester  
                  - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 
                    a városüzemeltetési és beruházási osztály 

Határidő: az ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok közzétételére 
a Kbt.-ben meghatározott határidők figyelembevételével 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, 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 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

91/2017. (II.16.) határozata 
Kossuth L. utca páros oldalán új parkolók miatt közvilágítási hálózat 

áthelyezésének megtervezéséről 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a DVG Zrt. bruttó 393.700,- 

Ft összegű árajánlatát a Dunaújváros, Kossuth L. u. közvilágítási hálózat kiváltása 
új parkolók létesítése miatt tárgyú villamos kiviteli tervezésre 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. február 24. 
                     - a szerződés aláírására: 2017. február 28. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a villamos kiviteli tervek 

elkészítéséhez szükséges fedezetet bruttó 393.700,- Ft összegben Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet 5b melléklet - „Nem 
nevesített városüzemeltetési és városfejlesztési tartalék” szakfeladat soráról 
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 
                     - a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 2017. február 28. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, 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 1 fő (Gombos István) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
92/2017. (II.16.) határozata 

Javaslat Dunaújváros területén öt helyszínen parkolók tervezéséről 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a DVG Zrt. bruttó 

5.277.993,-Ft összegű árajánlatát a  
 Balogh Á. utca és Bocskai I. utca által határolt belső udvarban  
 Balogh Á. utca és Táncsics M. utca által határolt belső udvarban  
 Semmelweis I. utca és Dózsa Gy. út által határolt belső udvarban  
 Széchenyi (volt Gorkij) közben 
 Liget közben 
a parkolók egyesített engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére és 
engedélyeztetésére 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. február 24. 
   -  a szerződés aláírására: 2017. február 28. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az öt helyszínen parkolóhely 

tervezéséhez és engedélyeztetéséhez szükséges fedezetet bruttó 5.277.993,- Ft 
összegben Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet 
7.a. melléklet - „Önkormányzati Beruházások” „1. Városfejlesztés és rendezés/ 
Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály” „3. Gorkij köz területén parkoló 
építés” - szakfeladat sorárán 4.000.000,- Ft fedezet biztosít a Széchenyi (volt 
Gorkij) köz parkoló tervezésre és engedélyeztetésére, a fennmaradó további négy 
tervezés és engedélyeztetés fedezetét az 5b melléklet - „Nem nevesített 
városüzemeltetési és városfejlesztési tartalék” szakfeladat soráról 
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: 
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a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
                   - a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért: 

a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: - a 2017. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 

                     - a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 2017. február 28. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Besztercei Zsolt, 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 1 fő (Gombos István) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
93/2017. (II.16.) határozata 

Javaslat Dunaújváros területén lévő forgalomirányító berendezések 
üzemeltetési munkáinak ellátásáról 

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

területén lévő forgalomirányító berendezések üzemeltetési munkáinak ellátását 
2.255.000,-Ft + ÁFA/év (br. 2.863.850,-Ft/év) összegért a Swarco Traffic 
Hungaria Kft.-vel végezteti.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban meghatározott feladat  

fedezete a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2017. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló önkormányzati rendelete 
(továbbiakban: rendelet) 5. mellékletében a „Városüzemeltetés” alcím alatt 
szereplő „Közutak, hidak üzemeltetése” sorában jóváhagyott előirányzat során 
biztosított. 

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

az 1. pont figyelembevételével előkészített vállalkozási szerződést írja alá. 
 

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

Határidő: 2017. február 28. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban szereplő kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével kapcsolatos 
teendőket végezze el. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért 

                    a jegyző 
                  - a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért: 
                    a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 

Határidő: 2017. február 24. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, 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 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

94/2017. (II.16.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén található piacon lévő 

nyilvános illemhely portálszerkezetének felújítási munkáira irányuló 
vállalkozási szerződés megkötéséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy Dunaújváros 

Közigazgatási területén található piacon a nyilvános illemhely 
portálszerkezetének felújítási munkálataira Vállalkozási Szerződést kíván kötni a 
DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel, (2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.) 
bruttó 499.345,- Ft összegben.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban meghatározott kötelezettségvállalások fedezetét Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának a 2017. évi költségvetésének soron következő 
módosításába építse be, mely kiadás fedezete a költségvetés 5.b melléklet 
általános tartalék sora. Továbbá felhatalmazza a Polgármestert, hogy jelen 
határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalással kapcsolatos feladatok 
érdekében.  
 
 Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

     a jegyző 
             - a költségvetés előkészítésében való közreműködésért: 
     a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
            - a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéért: 

              a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője  
Határidő: - a 2017. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 

    - a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: szerződés  
                        aláírásával egyidőben 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a határozat 1. pontjában rögzített feladat vonatkozásában jelen 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:  2017. február 28. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, 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 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
95/2017. (II.16.) határozata 

az Intercisa Múzeum 2016. évi beszámolójának és 
2017. évi munkatervének jóváhagyásáról 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja az Intercisa Múzeum 
2016. évi, a határozat 1. számú mellékletét képező munkajelentését. 

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

   Határidő:    2017. február 28. 
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja az Intercisa Múzeum 
2017. évi, a határozat 2. számú mellékletét képező munkatervét. 

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

  Határidő:    2017. február 28. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „A” változatát – mellette 
szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, 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 1 fő 
(Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
96/2017. (II.16.) határozata   

 az Intercisa Múzeum búvárrégészetre vonatkozó, 
előirányzat-növeléssel járó kérelmének elbírálásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Intercisa Múzeum 

önkormányzati támogatását 10.000.000,- Ft-tal megemeli búvárrégészeti 
kutatások céljából, 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. február 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 13 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, 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 1 fő (Gombos István) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
97/2017. (II.16.) határozata 

a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 9. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet 13. § (1) és (5) bekezdésében foglaltakra – a Dunaújvárosi Gazdasági 
Ellátó Szervezet 399/2015. (VI. 18.) határozattal jóváhagyott, 2015. július 1. 
napjától hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatát 2017. február 28. napjával 
hatályon kívül helyezi, 2017. március 1. napjától a határozat melléklete szerinti 
Szervezeti és Működési Szabályzatot hagyja jóvá. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy e 

határozatot küldje meg a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet igazgatója 
részére.  

 
   Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                    a polgármester 
                    -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                    a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
       Határidő: 2017. február 24. 



44 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, 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 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
98/2017. (II.16.) határozata 

hatósági szerződés megkötéséről a Fejér Megyei Kormányhivatallal 
a Makk Marci Bölcsődében feltárt hiányosság megszüntetése érdekében 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte a Fejér Megyei 
Kormányhivatallal megkötendő, a Makk Marci Bölcsődében feltárt hiányosság 
megszüntetésére vonatkozó hatósági szerződést, egyben felhatalmazza a 
polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  

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

Határidő:  a hatósági szerződés aláírására: 2017. február 28. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő 
(Barta Endre, Besztercei Zsolt, 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 1 fő (Gombos 
István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
99/2017. (II.16.) határozata 

a József Attila Könyvtárban végzett szakértői ellenőrzés 
megállapításai alapján szükséges intézkedésekről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a József Attila Könyvtár 
igazgatóját, hogy tekintse át az intézmény hatályos SZMSZ-ét és könyvtárhasználati 
szabályzatát - különös tekintettel a nyári csökkentett nyilvántartás szabályozására -, és 
a szükséges módosításokra vonatkozó javaslatait nyújtsa be az önkormányzathoz. 
 

Felelős:      - a határozat közléséért:  
                     a polgármester 
                   - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                     a jogi és szervezési igazgató 
                   - a határozat végrehajtásáért: 
            a József Attila Könyvtár igazgatója 
Határidő:    - a határozat közlésére 2017. február 28. 
          - a határozat végrehajtására 2017. április 28. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő 
(Barta Endre, Besztercei Zsolt, 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 1 fő (Gombos 
István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
100/2017. (II.16.) határozata 

az EFOP- 4.1.8-16 pályázaton való részvételről 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja azon szándékát, hogy részt 
vesz az EFOP-4.1.8-16 pályázaton a József Attila Könyvtár infrastrukturális 
feltételeinek javítása érdekében. 
 

Felelős:     - a határozat végrehajtásáért:  
                    a polgármester 
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                    a városfejlesztési igazgató 
           a jogi és szervezési 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 14 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, 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 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
101/2017. (II.16.) határozata 

a gyermekek átmeneti otthona kötelező önkormányzati feladat ellátására 
megkötött feladatellátási szolgáltatási szerződés módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi a Fészek 

Gyermekvédő Egyesület (2030 Érd, Karolina u. 3.) fenntartásában lévő 
gyermekek átmeneti otthonában biztosított férőhely után fizetendő havi 
készenléti díj 200.000.- Ft-ról 200.800.- Ft-ra történő emelését 2017. január 1. 
napjától, egyúttal a 375/2014. (XI. 13.) határozattal jóváhagyott, a Fészek 
Gyermekvédő Egyesülettel – a gyermekek átmeneti otthona kötelező 
önkormányzati feladat ellátására – 2014. november 25-én megkötött 
feladatellátási szolgáltatási szerződés 4.1.a) pontjának és 5.4. pontjának a 
módosításához a határozat melléklete szerint 2017. január 1. napjától 
hozzájárul. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

határozat mellékletét képező 1. számú módosító szerződés aláírására. 
 

Felelős:     - a határozat végrehajtásáért: 
                            a polgármester 

             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
           a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 

Határidő:     2017. február 24. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert a 

döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére. Az 1. pont szerinti 
kötelezettségvállalás fedezete a 2017. évi költségvetésben rendelkezésre áll. 

 
Felelős:    - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:  

       a polgármester 
     - a kötelezettségvállalás előkészítéséért: 
       a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 

Határidő:    az 1. számú módosító szerződés aláírását követő 5 napon belül 
 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy e 
határozatot küldje meg a Fészek Gyermekvédő Egyesület igazgatója részére.  

 
Felelős:     - a határozat végrehajtásáért: 

                            a polgármester 
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

           a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő:     2017. február 24.  
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a határozati javaslat „B” változatát – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, 
Besztercei Zsolt, 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 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
102/2017. (II.16.) határozata 

a Dunaújvárosi SZC Bánki Donát Gimnáziuma és Szakgimnáziuma 
diákjai berlini zenei rendezvényen való részvételének támogatásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi SZC Bánki Donát 

Gimnáziuma és Szakgimnáziuma diákjai berlini tanulmányútjának támogatására 
500.000,- forint, azaz ötszázezer forint vissza nem térítendő támogatást nyújt. 
A támogatást a Bánki Donát Alapítvány (2400 Dunaújváros, Bercsényi M. u. 2.) kapja. 

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

kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi 
költségvetési rendelete 5. melléklet 9. Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok sor 
Egyéb kiadások kiemelt előirányzatában fedezetet biztosít az 5. a melléklet Kulturális 
és egyéb civil szervezetek felosztható kerete cím előirányzatának egyidejű 
csökkentésével. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott 
döntés alapján a Bánki Donát 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. február 28. 
      - a szerződés aláírására: a határozat közlésétől számított 15 nap 
      - a pénzügyi teljesítésre: 2017. március 14.  
  
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 14 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, 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 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
103/2017. (II.16.) határozata 

a 2017. évi „Fejér Megyei Diáknapok” című rendezvény támogatásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Fejér Megyei 

Diáknapok programsorozat támogatására a Fejér Megyei Művelődési Központ 
részére a 2017. évben egyszeri 3.000.000 Ft, azaz hárommillió forint 
támogatást biztosít. 

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

meghatározott támogatás fedezetére Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásának szabályairól szóló 
rendelet 5.a melléklet "Fejér Megyei Diáknapok támogatása" című előirányzat 
soráról 2.000.000 Ft, azaz kétmillió forintot, továbbá átcsoportosítással a 
hivatkozott rendelet 5.b melléklet „Általános tartalék” című előirányzat soráról 
1.000.000 Ft, azaz egymillió forintot biztosít. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

Polgármestert, hogy jelen határozat mellékletét képező Támogatási szerződést 
írja alá, és a kötelezettségvállalás nyilvántartásban történő rögzítéséről 
gondoskodjon. 

 
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 20. 

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

hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi 
költségvetésének következő módosításakor vegye figyelembe a 2. pontban 
foglaltakat.  

 
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 Fejér Megyei 
Művelődési Központ részére történő megküldéséről. 
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Felelős: - a polgármester 

 - a határozat megküldésében való közreműködésért: 
 a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 

Határidő:  2017. február 28. 



51 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, 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 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

104/2017. (II.16.) határozata 
 civil pályázati felhívások 2017. évi közzétételi számának meghatározásáról 

 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a civil pályázati felhívások 2017. 

évi közzétételi számát 1 alkalomban határozza meg. 
  

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az 1. 
pontban foglalt döntésnek megfelelően, a civil szervezetek részére írja ki a 
pályázatokat. 

 
Felelős:  -  a határozat végrehajtásáért:  

                          a polgármester       
                -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

                            a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
 Határidő:    a pályázatok kiírására: 2017. március 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, 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 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

105/2017. (II.16.) határozata 
15. számú fogorvosi körzet ellátása érdekében feladatellátási előszerződés 

és végleges feladatellátási szerződés megkötéséről 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy dr. Székely 
Károly fogorvos a dunaújvárosi 15. számú fogorvosi körzet praxisjogát 
(telephely: 2400 Dunaújváros, Balogh Á. u. 6. fszt. 3.) dr. Székely Krisztina 
fogorvos részére ingyenesen átadta és felkéri a polgármestert, hogy a 
határozatot közölje az érintett fogorvosokkal.  

 
         Felelős:  -  a határozat végrehajtásáért:  
                            a polgármester 
                         -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                            a jogi és szervezési igazgató 

Határidő:    2017. február 28. 
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a határozat 1. számú melléklete szerinti feladat-ellátási előszerződést írja 
alá a dr. Székely Krisztina fogorvossal. 

 
Felelős:  -  a határozat végrehajtásáért:   
                  a polgármester 

                        -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                           a jogi és szervezési igazgató 

Határidő:   2017. március 14. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a határozat 2. számú melléklete szerinti feladat-ellátási szerződést és a 
határozat 3. számú melléklete szerinti feladatellátási szerződés kiegészítést írja 
alá dr. Székely Krisztina fogorvossal, miután dr. Székely Krisztina a 2400 
Dunaújváros, Balogh Ádám u. 6. fsz. 3. szám alatti telephelyre vonatkozó, 
praxisjogot engedélyező jogerős határozat eredeti példányát bemutatta. 

 
       Felelős:    - a határozat végrehajtásáért:  
                            a polgármester 
                          - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                            a jogi és szervezési igazgató 

Határidő:    a jogerős praxisjog engedély bemutatását követő 15 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, 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 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
106/2017. (II.16.) határozata 

az 5. számú felnőtt háziorvosi körzet ápolói feladatainak ellátása 
érdekében Szűcsné Kiss Katalin ápolóval kötött 

megbízási szerződés megszüntetéséről 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a Szűcsné Kiss Katalin 
körzeti ápoló és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata között, 2016. 
május 23. napján – a dunaújvárosi 5. számú felnőtt háziorvosi körzet ápolói 
feladatainak ellátására – létrejött megbízási szerződés közös megegyezéssel 
történő megszüntetéséhez 2017. február 28. napjával. 

      
Felelős:     - a határozat végrehajtásáért: a polgármester 

                            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                              a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője  

Határidő:   - a határozat közlésére: 2017. február 28. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a határozat melléklete szerinti megbízási szerződés megszüntetését írja 
alá. 

 
Felelős:  -  a határozat végrehajtásáért: a polgármester 

                        -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                           a jogi és szervezési igazgató 

Határidő:   2017. március 14. 
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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 5 fő (Barta Endre, 
Besztercei Zsolt, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Gombos 
István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
107/2017. (II.16.) határozata 

a Modern Media Group Zrt-vel hirdetési keretszerződés kötéséről 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Lokál Extra c. 
újság Dunaújváros területén havi 1 alkalommal való megjelentetésére 2017. 
március 1-jétől 2018. december 31-ig tartó időszakra a Modern Media Group 
Zrt.-vel – jelen határozat mellékletét képező – hirdetési keretszerződést köt az 
alábbiak szerint: 

 
2017. évben 2.262.330 Ft + áfa 
2018. évben 2.714.796 Ft+áfa, összeget biztosít a lap megjelentetésére, 
valamint abban hirdetési és egyéb információs felület vásárlására. 

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

kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. 
évi költségvetési rendelete 5b. melléklet Intézményi tartalék soráról történő 
átcsoportosítás útján, a költségvetési rendelet 5. melléklet 9. Kulturális, oktatási 
és ifjúsági feladatok sor Dologi kiadások kiemelt előirányzatán fedezetet 
biztosít. 

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

pontban foglalt döntést a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2017. évi költségvetési rendeletének soron következő módosításakor, valamint 
a 2018. évi költségvetési rendelet tervezésekor vegye figyelembe. 

 
Felelős:   - a költségvetés előkészítéséért és módosításáért: 
                  a jegyző 

           - a költségvetés előkészítésében való közreműködésért: 
                           a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő:    a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának, 
                   valamint a 2018. évi költségvetés előkészítésének időpontja 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az 1. pont szerinti feladatellátásra vonatkozó – jelen határozat mellékletét 
képező – szerződést írja alá. 

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő:    a határozat közlésére: 2017. február 28. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, 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 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
108/2017.(II.16.) határozata 

a Dunaújváros Utánpótlás Sportjáért Alapítvánnyal kötött 
támogatási szerződés módosításáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a 2016. június 02-án a 
Dunaújváros Utánpótlás Sportjáért Alapítvánnyal (2400 Dunaújváros, Eszperantó út 
4.) kötött támogatási szerződés 5.2. pontjában szereplő támogatás felhasználásának 
véghatárideje 2016. december 31-ről 2017. január 15-re módosuljon, egyben 
felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező szerződésmódosítás 
aláírására. 
 
Felelős:   - a határozat közléséért: 
                  a polgármester 
                - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap 
                - a szerződésmódosítás aláírására: 2017. február 28. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, 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 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

109/2017. (II.16.) határozata  
a Pentelei Waldorf Iskola és a Pentelei Molnár János Mentálhigiénés Általános Iskola és 

Szakképző Iskola fűtését ellátó kazán javítási munkáira forrás biztosítására 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megrendeli a DVG Dunaújvárosi 
Vagyonkezelő Zrt.-től (2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.) a Dunaújváros, Magyar út 
49. szám alatt található Pentelei Waldorf Iskola és a Pentelei Molnár János 
Mentálhigiénés Általános Iskola és Szakképző Iskola fűtését biztosító kazán javítási 
munkáit (szivattyú és tágulási tartályok cseréje) jelen határozat melléklete szerinti 
ajánlatnak megfelelően 452.130,-Ft+Áfa azaz bruttó 574.205,-Ft-ért, egyúttal 
felhatalmazza a polgármester az ajánlattal egyező vállalkozási szerződés aláírására, az 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság állásfoglalását követően. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

                      a polgármester  
                    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                      a Gazdasági Igazgatóság Vagyonkezelési Osztály vezetője 

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

   - a vállalkozási szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való közlését 
     követő 30 napon belül 
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban foglaltakra figyelemmel a 2017. 
évi önkormányzati költségvetése 5.b melléklet 24.7. folyamatban lévő 
kötelezettségvállalások tartaléka sor előirányzata terhére 574.205,-Ft forrást biztosít. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 2. pontban rögzített 

kötelezettségvállalást a 2017. évi önkormányzati költségvetés soron következő 
módosításakor vegye figyelembe, egyúttal utasítja a polgármestert a kötelezettségvállalás 
teljesítésére.  

 
Felelős:  - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

                      a polgármester  
                    - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                      a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
                    - a költségvetés módosításáért:  
                      a jegyző  
                    - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                      a Gazdasági Igazgatóság 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, Besztercei 
Zsolt, 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 1 fő (Gombos István) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

110/2017. (II.16.) határozata 
a Dunaújvárosi Tornacsarnokban üzemelő fűtőventilátor javításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megrendeli a DVG Zrt.-től a 

Dunaújvárosi Tornacsarnokban üzemelő meghibásodott fűtőventilátor javítását, 
594.800.- Ft+áfa, azaz bruttó 755.396.-Ft keretösszegig terjedő vállalkozási díj 
ellenében, Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi 
költségvetésének 5. b melléklet 24.7 Folyamatban lévő kötelezettségvállalások 
tartaléka előirányzata terhére, egyúttal utasítja a polgármestert, a Társaság által, 
a határozatban rögzítetteknek megfelelően előkészített vállalkozási szerződés 
aláírására, az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság jóváhagyását követően. A 
munkálatok ajánlatnak megfelelő értékben és műszaki tartalommal való 
átvételére a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály köteles. A műszaki átadás 
leigazolását követően történik a munkálatok kifizetése. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                      a polgármester  
           - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                      a Vagyonkezelési Osztály vezetője 
                      a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője 

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

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

pontban foglalt döntést a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. 
évi költségvetésének módosításakor bruttó 755.396.-Ft keretösszegig vegye 
figyelembe, egyben felhatalmazza a polgármestert a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                      a polgármester  
                    - a költségvetés módosításáért: 
             a jegyző 
           - a költségvetés módosításában 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), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő 
(Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
111/2017. (II.16.) határozata  

a Dunanett Dunaújvárosi Regionális Köztisztasági és Hulladékkezelő 
Szolgáltató Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatának elfogadására  

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotja a határozat mellékletét 

képező, a Dunanett Dunaújvárosi Regionális Köztisztasági és Hulladékkezelő 
Szolgáltató Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatát. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a határozat mellékletét képező javadalmazási 
szabályzat aláírására az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményének 
kikérése mellett a felügyelőbizottság véleményének figyelembe vételével. 

 
Felelős:      - a határozat végrehajtásáért: 

                           a polgármester        
Határidő:  -   a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 
                     8 napon belül 

      -   a javadalmazási szabályzat aláírására: a határozat közlésétől 
                  számított 30 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László), tartózkodott 2 fő 
(Pintér Attila, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő 
(Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

112/2017. (II.16.) határozata  
a DVCSH Kft. 2015. évi éves beszámolójának megismeréséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a DVCSH Kft. 2015. évi 

beszámolóját az előterjesztés mellékletei szerint nem javasolja jóváhagyni a 
DVG Zrt. Igazgatóságának, egyben utasítja a polgármestert a határozat 
közlésére, valamint utasítja a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatóját, hogy 
kezdeményezze a DVCSH Kft. taggyűlésének összehívását és az alábbiakról 
kérjen tájékoztatást a DVCSH Kft.-től és azt küldje meg Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának: 

 
a., az alábbi, a DVCSH Kft. 2015. évi beszámolójával kapcsolatos, a beszámoló 
Kiegészítő mellékletében nem részletezett információk megismerése érdekében  
 
a.a.) A Kiegészítő melléklet 6. oldalán a rövid lejáratra adott kölcsönök között 
szerepel az Energo-Hőterm Kft.-nek adott 483.466 e Ft összegű kölcsön. A 
DVCSH Kft. mennyi időre, milyen feltételekkel adta a kölcsönt az Energo 
Hőterm Kft.-nek, s a kölcsön folyósítását jóváhagyta-e a taggyűlés. 
 
a.b.) Költségvetési kapcsolatból eredő követelések és kötelezettségek részletes 
kimutatása, a NAV revízióval kapcsolatos befizetési kötelezettségek 
részletezése 
 
a.c.) Az egyéb követelésekre elszámolt 130.918 e Ft összegű értékvesztés 
részletes ismertetése 
 
a.d.)  A Kiegészítő melléklet 8. oldalán 19.701 e Ft összegben képzett 
céltartalék részletezése, alátámasztása 
 
b.) a lakossági fűtési alapdíj részét képező, a KERETprogram megvalósítását 
szolgáló árbevétel felhasználásának évenkénti, részletes kimutatása 
 
c.) a társasházakkal, lakásszövetkezetekkel kötött víz-csatorna rendszer 
átalánydíjas ügyeleti és karbantartási szerződés alapján a társasházak, 
lakásszövetkezetek által befizetett mérőnkénti havi 40 Ft-os vízmérő hitelesítési 
díj  felhasználása részletes kimutatása 
 
d.) tájékoztatás kérése arról, hogy 2015. évtől a DVCSH Kft. által kiadott 
közüzemi szolgáltatást tartalmazó számlák végösszegét - a fizetési 
kötelezettséget átutalással teljesítő fogyasztók esetében - miért a Global Faktor 
Zrt. Raiffeisen Banknál vezetett számlájára kell teljesíteni.  
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2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a DVG Zrt. elnök-
vezérigazgatóját, hogy a DVCSH Kft. taggyűlésén az 1. pontban 
megfogalmazott álláspontot képviselje. 

 
Felelős:    - a határozat közléséért:  

         a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                           a DVG Zrt elnök-vezérigazgatója 
                  a vagyonkezelési osztály vezetője  

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

                - a tájékoztatás közgyűlés elé terjesztésére: 2017. március 16. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 9 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), nem szavazott 5 fő 
(Barta Endre, Besztercei Zsolt, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 1 
fő (Gombos István)  – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

113/2017. (II.16.) határozata  
az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Korlátolt Felelősségű Társaság 

2015. évi beszámolójának tárgyalásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése fenntartja a határozat mellékletét 
képező, DMJV Közgyűlése 440/2016. (VI.16.) határozatában foglaltakat és az 
Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft. 2015. éves beszámolóját 3.281.315 e Ft 
mérleg főösszeggel és -234.700 e Ft (veszteség) mérleg szerinti eredménnyel nem 
hagyja jóvá, egyben utasítja a tulajdonosi képviselőt, hogy a társaság taggyűlésén a 
Közgyűlés ezen álláspontját képviselje. 
 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
         a polgármester 
       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft. tulajdonosi képviselője 
       - a határozat közléséért: 
         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 10 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), nem 
szavazott 4 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 1 
fő (Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

114/2017. (II.16.) határozata  
az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Korlátolt Felelősségű Társaság 

2014. évi beszámolójának tárgyalásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése fenntartja a határozat mellékletét 
képező, DMJV Közgyűlése 430/2015. (VI.18.) határozatában foglaltakat és az 
Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft. 2014. éves beszámolóját 3.034.174 e Ft 
mérleg főösszeggel és -192.751 e Ft (veszteség) mérleg szerinti eredménnyel nem 
hagyja jóvá, egyben utasítja a tulajdonosi képviselőt, hogy a társaság taggyűlésén a 
Közgyűlés ezen álláspontját képviselje. 
 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
         a polgármester 
       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft. tulajdonosi képviselője 
       - a határozat közléséért: 
         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 III. határozati javaslat „A” változatát – mellette 
szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László), nem szavazott 4 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt, Tóth 
Kálmán), távol lévő 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

115/2017. (II.16.) határozata  
az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Korlátolt Felelősségű Társaságban 

könyvvizsgáló megválasztásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Energo-Hőterm Beruházó, 

Működtető Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlésének javasolja 2017. 
március 1-től 2022. február 28-ig Tóthné Nagy Etelkát (an: Kiss Etelka, 
székhely 2400 Dunaújváros, Százszorszép u. 3., Kamarai nyilvántartási száma: 
000439, KM-001333) a társaság új könyvvizsgálójának megválasztani. A 
könyvvizsgáló díjazását 170.000,- Ft/hó összegben határozza meg. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja az Energo-Hőterm 

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

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

közlésére, továbbá felhatalmazza az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető 
Korlátolt Felelősségű Társaság által előkészített társasági szerződés módosítás 
és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés aláírására 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság állásfoglalását követően. 

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért:                              

                           a polgármester 
                  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft. tulajdonosi képviselője 
                 - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
                           a vagyonkezelési osztály vezetője 

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

                            - a társasági szerződés aláírására: a határozat meghozatalától 
                              számított 15 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a IV. határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), nem 
szavazott 4 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 1 
fő (Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

116/2017. (II.16.) határozata  
az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Korlátolt Felelősségű Társaságban 

felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a társasági 
szerződés XII. pontját módosítani javasolja oly módon, hogy az Energo-Hőterm 
Beruházó, Működtető Korlátolt Felelősségű Társaságnál 3 tagú felügyelőbizottság 
működjön, azzal, hogy mind a 3 főt az Energott Korlátolt Felelősségű Társaság 
jogosult jelölni, az általa meghatározott díjazással. Tudomásul veszi, hogy jelen 
döntésével lemond a társaságban az ellenőrzési jogáról, mivel a társaság 
működéséről nem kap megfelelő tájékoztatást. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja az Energo-Hőterm 

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

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

közlésére, továbbá felhatalmazza az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető 
Korlátolt Felelősségű Társaság által előkészített társasági szerződés módosítás 
és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés aláírására, 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság állásfoglalását követően.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

                     a polgármester 
                   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                     az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft. tulajdonosi képviselője 
                   - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:  
                     a vagyonkezelési osztály vezetője 

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

                      - a tárasasági szerződés aláírására: a határozat meghozatalától 
                        számított 15 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a V. határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), nem 
szavazott 4 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 1 
fő (Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

117/2017. (II.16.) határozata  
az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Korlátolt Felelősségű Társaság 

jegyezett tőke-saját tőke arányának helyreállításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése fenntartja a határozat mellékletét 
képező, DMJV Közgyűlése 431/2015. (VI.18.) határozatában, valamint a 
441/2016. (VI.16.) határozatában foglaltakat, miszerint utasítja az Energo-Hőterm 
Beruházó, Működtető Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, hogy tegyen 
javaslatot a jegyezett tőke-saját tőke arányának helyreállítása vonatkozóan a 
Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek figyelembe 
vételével és javaslatát küldje meg Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata részére azzal, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a tulajdoni hányadának megfelelő tőkepótlási kötelezettségének 
és a gazdasági társaság által tervezett törzstőke-emelésnek nem tud eleget 
tenni, egyben utasítja a tulajdonosi képviselőt, hogy a társaság taggyűlésén a 
Közgyűlés ezen álláspontját képviselje. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:                              

                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft. tulajdonosi képviselője 
                - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:      
                           a vagyonkezelési osztály vezetője 

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

                 - a saját tőke-jegyzett tőke arányának helyreállítását célzó javaslat 
                            közgyűlés elé terjesztésére: 2017. áprilisi rendes közgyűlés időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), nem 
szavazott 4 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 1 
fő (Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

118/2017. (II.16.) határozata  
az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Korlátolt Felelősségű Társaság 

2015. évi beszámolójának tárgyalásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése fenntartja a határozat mellékletét 
képező, DMJV Közgyűlése 443/2016. (VI.16.) határozatában foglaltakat és az 
Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. 2015. éves beszámolóját 3.105.917 e Ft 
mérleg főösszeggel és -5.242 e Ft (veszteség) mérleg szerinti eredménnyel nem 
hagyja jóvá, egyben utasítja a tulajdonosi képviselőt, hogy a társaság taggyűlésén a 
Közgyűlés ezen álláspontját képviselje. 
 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
         a polgármester 
       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. tulajdonosi képviselője 
       - a határozat közléséért: 
         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 10 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), nem 
szavazott 4 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 1 
fő (Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

119/2017. (II.16.) határozata  
az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Korlátolt Felelősségű Társaság 

2014. évi beszámolójának tárgyalásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése fenntartja a határozat mellékletét 
képező, DMJV Közgyűlése 432/2015. (VI.18.) határozatában foglaltakat és az 
Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. 2014. éves beszámolóját 3.199.292 e Ft 
mérleg főösszeggel és -89.896 e Ft (veszteség) mérleg szerinti eredménnyel nem 
hagyja jóvá, egyben utasítja a tulajdonosi képviselőt, hogy a társaság taggyűlésén a 
Közgyűlés ezen álláspontját képviselje. 
 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
         a polgármester 
       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. tulajdonosi képviselője 
       - a határozat közléséért: 
         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 III. határozati javaslat „A” változatát – mellette 
szavazott 9 fő (Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), nem 
szavazott 5 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Szabó Zsolt, Tóth 
Kálmán), távol lévő 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
120/2017. (II.16.) határozata  

az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Korlátolt Felelősségű Társaságban 
könyvvizsgáló megválasztásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Energo-Viterm Beruházó, 

Működtető Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlésének javasolja 2017. 
március 1-től 2022. február 28-ig Tóthné Nagy Etelkát (an: Kiss Etelka, 
székhely 2400 Dunaújváros, Százszorszép u. 3., Kamarai nyilvántartási száma: 
000439, KM-001333) a társaság új könyvvizsgálójának megválasztani. A 
könyvvizsgáló díjazását 170.000,- Ft/hó összegben határozza meg. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja az Energo-Viterm 

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

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

közlésére, továbbá felhatalmazza az Energo-Viterm Beruházó, Működtető 
Korlátolt Felelősségű Társaság által előkészített társasági szerződés módosítás 
és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés aláírására 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság állásfoglalását követően. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:                              

                          a polgármester 
                 a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. tulajdonosi képviselője 
                - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
                          a vagyonkezelési osztály vezetője 

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

                           - a társasági szerződés aláírására: a határozat meghozatalától 
                             számított 15 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a IV. határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), nem 
szavazott 4 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 1 
fő (Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
121/2017. (II.16.) határozata  

az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Korlátolt Felelősségű Társaságban 
felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról 

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

szerződés XII. pontját módosítani javasolja oly módon, hogy az Energo-Viterm 
Beruházó, Működtető Korlátolt Felelősségű Társaságnál 3 tagú felügyelőbizottság 
működjön, hogy mind a 3 főt az Energott Korlátolt Felelősségű Társaság jogosult 
jelölni, az általa meghatározott díjazással. Tudomásul veszi, hogy jelen döntésével 
lemond a társaságban az ellenőrzési jogáról, mivel a társaság működéséről nem 
kap megfelelő tájékoztatást. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja az Energo-Viterm Beruházó, 

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

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

közlésére, továbbá felhatalmazza az Energo-Viterm Beruházó, Működtető 
Korlátolt Felelősségű Társaság által előkészített társasági szerződés módosítás 
és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés aláírására, 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság állásfoglalását követően.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

                     a polgármester 
                   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                     az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. tulajdonosi képviselője 
                   - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:  
                     a vagyonkezelési osztály vezetője 

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

                      - a tárasasági szerződés aláírására: a határozat meghozatalától 
                        számított 15 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a V. határozati javaslatot – mellette szavazott 9 fő 
(Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), nem szavazott 5 
fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol 
lévő 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
122/2017. (II.16.) határozata  

az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Korlátolt Felelősségű Társaság 
jegyezett tőke-saját tőke arányának helyreállításáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése fenntartja a határozat mellékletét képező, 
DMJV Közgyűlése 433/2015. (VI.18.) határozatában, valamint a 444/2016. (VI.16.) 
határozatában foglaltakat, miszerint utasítja az Energo-Viterm Beruházó, Működtető 
Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, hogy tegyen javaslatot a jegyezett tőke-
saját tőke arányának helyreállítása vonatkozóan a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével és javaslatát küldje meg 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére azzal, hogy Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata a tulajdoni hányadának megfelelő tőkepótlási 
kötelezettségének és a gazdasági társaság által tervezett törzstőke-emelésnek nem 
tud eleget tenni, egyben utasítja a tulajdonosi képviselőt, hogy a társaság taggyűlésén 
a Közgyűlés ezen álláspontját képviselje. 
 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:                              
         a polgármester 
       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
         az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. tulajdonosi képviselője 
       - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:      
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:  -  a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra érkezésétől 
                    számított 8 napon belül 

         -  a saját tőke-jegyzett tőke arányának helyreállítását célzó javaslat 
                    közgyűlés elé  terjesztésére: 2017. áprilisi rendes közgyűlés időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (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 3 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor), távol lévő 
1 fő (Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
123/2017. (II.16.) határozata 

a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.-ben levő üzletrész értékesítésének, 
valamint Dunaújváros víziközműveinek üzemeltetése tárgyban a Mezőföldi 

Regionális Víziközmű Kft.-vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződés 
megszüntetésének a kezdeményezésére 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomással bír arról, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Mezőföldi Regionális 
Víziközmű Kft. (7030 Paks, Kölesdi út 46.) bérleti-üzemeltetési szerződést 
kötött, mely alapján Dunaújváros közigazgatási területén a vízellátást, valamint 
a települési szennyvízelvezetést és tisztítást, mint Szolgáltató a Mezőföldi 
Regionális Víziközmű Kft. végzi. A bérleti-üzemeltetési szerződést a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2023.07.01. napjától kezdődő 
hatállyal jóváhagyta. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy egyeztető 

tárgyalásokat kezdeményez a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.-vel annak 
érdekében, hogy jelen határozat 1. pontjában hivatkozott bérleti-üzemeltetési 
szerződés megszűnjön/ne lépjen hatályba, továbbá támogatja a Mezőföldi 
Regionális Víziközmű Kft.-ben meglévő üzletrészének értékesítésre felajánlását 
a társaság részére. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy jelen határozat 2. pontjában foglaltak szerint tárgyalásokat folytasson a 
Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.-vel, egyúttal felkéri jelen határozat 
közlésére. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban hivatkozott bérleti-

üzemeltetési szerződés módosításáról/megszüntetéséről, valamint az üzletrész 
értékesítéséről a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.-vel folytatott tárgyalások 
eredménye ismeretében dönt. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra történő 
                 megérkezésétől számított 8 napon belül 
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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, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor), távol lévő 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

124/2017. (II.16.) határozata 
a 2017. október 01-től szükséges, új önkormányzati vagyon- és 

felelősségbiztosítási szerződés megkötésére, az Euro-Sales Kft., mint biztosítási 
alkusz bevonására, valamint a Dunaújváros MJV Önkormányzata vagyon- és 
felelősségbiztosításával kapcsolatosan, az Euro-Sales Kft. javaslata alapján 

történő, vagyonelemek értékének pótlási értékre emelésére és vagyonbiztosítási 
szerződés módosításának elfogadására 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  a 2017. szeptember 30-án lejáró 

és 2017. október 01-től szükséges új, az önkormányzati vagyon biztosítás, 
valamint munkáltatói és tevékenységi felelősségbiztosítás felkutatására felkéri 
az Euro-Sales Kft.-t, hogy a 2016. december 31-i nyilvántartások és az Euro-
Sales Kft. által javasolt újrapótlási értékek alapján kérjen be biztosító 
társaságoktól ajánlatot azzal, hogy az egy éves biztosítási időszakra a 
biztosítási díj nem haladhatja meg a nettó 14.999 E Ft/év díjat és azt mutassa 
be Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére összehasonlító 
tábla formájában, szöveges elemzéssel alátámasztva, egyúttal kinyilvánítja, 
hogy az ajánlatok értékelésekor dönt a jelenleg érvényes Uniqa Biztosító Zrt.-
vel kötött, 4750597 kötvényszámú biztosítási szerződés felmondásáról. 
A megkért önrészek a tűzkár, vezetékesvíz-kár, viharkár, betöréses lopás 
esetében az önrész összege 50.000 Ft, az üvegkár esetében 0 %, az általános 
felelősség és egyéb felelősségi károk tekintetében 10 %, de minimum 10.000 Ft 
kivéve személyi sérüléses károknál ott a biztosító nem alkalmaz önrészesedést, 
kátyúkár, közterületi elemek (játszótér elemek), rongálás és vandalizmus károk 
tekintetében 10 %, de minimum 10.000 Ft. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város fenntartja a jogot, hogy érvényes ajánlat 

beérkezése esetén sem hirdet eredményt.  
 

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                          a polgármester 
                        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                          az Euro-Sales Kft. ügyvezetője 
                        - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
                          a vagyonkezelési osztály vezetője     

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

               - az ajánlatok közgyűlés elé terjesztésére: 2017. május 18. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Euro-Sales Kft. által javasolt – 

a határozat 1. számú mellékleteként csatolt – újra pótlási értékeket elfogadja, 
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és a határozat 2. számú mellékleteként csatolt vagyonbiztosítási szerződés 
módosítását támogatja, melynek díja 13.448.557,- Ft/év, egyben utasítja a 
polgármestert a 2. számú melléklet aláírására azzal, hogy a módosítás hatályba 
lépésének ideje 2017. március 01. az erre az időszakra (2017. szeptember 30-
ig) vonatkozó éves vagyonbiztosítási díj mindösszesen 2017. január 01-től 
2017. február 28-ig 988.914,- Ft, 2017. március 01-től 2017. szeptember 30-ig 
7.844.992,- Ft (mindösszesen 8.833.906,- Ft), azaz további 2.333.906,- Ft-ot 
biztosít 2017. szeptember 30-ig az 5.b melléklet folyamatban lévő 
kötelezettségvállalások tartaléka előirányzat terhére. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 

                           a polgármester 
                         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                           az Euro-Sales Kft. ügyvezetője 
                         - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
                           a vagyonkezelési osztály vezetője       

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

               -   az ajánlat aláírására: a határozatnak az előkészítő osztályra 
                            érkezéstől számított 8 napon belül        
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 3. 

pontban rögzített kötelezettségvállalást a 2017. évi önkormányzati költségvetés 
soron következő módosításakor vegye figyelembe, egyúttal utasítja a 
polgármestert a kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
Felelős:  - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

                         a polgármester  
                       - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                         a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
                       - a költségvetés módosításáért és tervezéséért:  
                         a jegyző  

-  a költségvetés módosításában és tervezésében való  
                         közreműködésért: 
                         a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                         a pénzügyi bizottság elnöke  
                         az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
                         a gazdasági igazgatóság költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő:  a 2017. évi költségvetés módosításának időpontja 



74 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
125/2017. (II.16.) határozata 

 a „Zöld SZTK” épületének (Dunaújváros, Szórád M. út 39. 36/4. hrsz.) 
a Magyar Állam részére történő ajándékozásával kapcsolatos 

döntések meghozatalára 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 1/1 tulajdonát képezi a 

dunaújvárosi 
        36/4/A/1 helyrajzi számú garázs 

36/4/A/2 helyrajzi számú raktár 
36/4/A/3 helyrajzi számú egyéb helyiség 
36/4/A/4 helyrajzi számú üzlethelyiség 
36/4/A/5 helyrajzi számú egyéb helyiség 
36/4/A/6 helyrajzi számú műhely 
36/4/A/7 helyrajzi számú egyéb helyiség 
36/4/A/8 helyrajzi számú raktár 
36/4/A/9 helyrajzi számú egyéb helyiség 
36/4/A/10 helyrajzi számú egyéb helyiség 
36/4/A/11 helyrajzi számú raktár 
36/4/A/12 helyrajzi számú egyéb helyiség 
36/4/A/13 helyrajzi számú egyéb helyiség 
36/4/A/14 helyrajzi számú egyéb helyiség 
36/4/A/15 helyrajzi számú gyógyszertár 
36/4/A/16 helyrajzi számú egyéb helyiség 
36/4/A/17 helyrajzi számú labor 
36/4/A/18 helyrajzi számú egyéb helyiség 
36/4/A/19 helyrajzi számú egyéb helyiség 

         36/4/A/20 helyrajzi számú egyéb helyiség 
36/4/A/21 helyrajzi számú egyéb helyiség 
36/4/A/22 helyrajzi számú közlekedő 
36/4/A/23 helyrajzi számú rendelő 
36/4/A/24 helyrajzi számú egyéb helyiség 
36/4/A/25 helyrajzi számú rendelő 
36/4/A/26 helyrajzi számú rendelő 
36/4/A/27 helyrajzi számú rendelő 
36/4/A/28 helyrajzi számú rendelő 
36/4/A/29 helyrajzi számú egyéb helyiség 
36/4/A/30 helyrajzi számú rendelő 
36/4/A/31 helyrajzi számú egyéb helyiség 
36/4/A/32 helyrajzi számú rendelő 
36/4/A/33 helyrajzi számú rendelő 
36/4/A/34 helyrajzi számú rendelő 
36/4/A/35 helyrajzi számú rendelő 
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36/4/A/36 helyrajzi számú rendelő 
36/4/A/37 helyrajzi számú rendelő 
36/4/A/38 helyrajzi számú rendelő 
36/4/A/39 helyrajzi számú rendelő 
36/4/A/40 helyrajzi számú rendelő 
36/4/A/41 helyrajzi számú rendelő 
36/4/A/42 helyrajzi számú iroda 
36/4/A/43 helyrajzi számú rendelő  
36/4/A/44 helyrajzi számú rendelő  
36/4/A/45 helyrajzi számú egyéb helyiség 
36/4/A/46 helyrajzi számú egyéb helyiség 
36/4/A/47 helyrajzi számú egyéb helyiség 
36/4/A/48 helyrajzi számú rendelő 
36/4/A/49 helyrajzi számú iroda 
36/4/A/50 helyrajzi számú étterem 
36/4/A/51 helyrajzi számú egyéb helyiség 
36/4/A/52 helyrajzi számú rendelő  
36/4/A/53 helyrajzi számú rendelő  
36/4/A/54 helyrajzi számú rendelő 
36/4/A/55 helyrajzi számú rendelő 
36/4/A/56 helyrajzi számú rendelő 
36/4/A/57 helyrajzi számú masszőr helyiség 
36/4/A/58 helyrajzi számú rendelő, melyek természetben 2400 Dunaújváros, 
Szórád Márton út 39. szám alatt található társasházban lévő külön-külön 
helyrajzi szám alatt szereplő, önálló ingatlanok, melyek per, teher és 
igénymentesek. 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a fent megjelölt ingatlan 
tulajdonjogát – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 108. § (2) bekezdése alapján járási hivatal kialakítása céljára 
– ingyenesen felajánlja a Magyar Állam javára. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilatkozik, hogy az ingatlan nem 

tartozik az önkormányzat forgalomképtelen vagyonelemei közé. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az ingatlan ingyenes állami 

tulajdonba adásával a Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási 
Hivatalának – központi költségvetési szerv – elhelyezését kívánja biztosítani az 
állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet 52. 
§ (1) bekezdése szerint. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilatkozik arról, hogy a 

vagyonelem nem szükséges a kötelező önkormányzati feladat ellátásához, a 
nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott önkormányzati 
köznevelési feladatokhoz vagy ezek finanszírozási forrásának biztosításához, 
vagy az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatok teljesítéséhez. 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte a határozat 1. 

mellékletét képező ajándékozási szerződés tervezetet.  
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6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 
határozat 2. mellékletét képező értékbecslés megküldésére az MNV Zrt. 
részére. 

 
7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert az 

ingatlan Magyar Állam javára való ingyenes tulajdonba adással kapcsolatos 
intézkedések és jognyilatkozatok megtételére az MNV Zrt.-vel és a 
Kormányhivatallal egyeztetett módon, és az MNV Zrt. által előkészített 
szerződés tervezet közgyűlés elé terjesztésére.  

 
Felelős:  - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 

       a polgármester 
               - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
                       a vagyonkezelési osztály vezetője 

Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra való  
        megérkezését követő nyolc napon belül 

               - az ajándékozási szerződés aláírására: a határozat közlését követő 
                          30 napon belül 
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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, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 3 fő 
(Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád), távol lévő 1 fő (Gombos István) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
126/2017. (II.16.) határozata  

a Fejér Megyei Kormányhivatal részére helyiség biztosítására 
a volt Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola épületében 

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

Kormányhivatal részére ingyenes használatba adja a Dunaújváros, Bercsényi M. 
u. 2. szám alatt található, volt Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola 
használaton kívüli épületének déli földszinti „B” szárnyát, nyugdíj-és 
egészségbiztosítási, valamint családtámogatási állami feladat ellátására 2017. 
március 1. napjától, határozatlan ideig azzal, hogy a hivatkozott épületrész rezsi 
költségeit a Fejér Megyei Kormányhivatal viseli. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy jelen határozat 1. 

pontjában hivatkozott épületrész helyiségeit a Fejér Megyei Kormányhivatal saját 
költségén felújítsa, átalakítsa (továbbiakban: beruházás). A beruházás keretében 
megvalósuló létesítmények az ingatlan tulajdonjogi szempontból jelen közgyűlési 
határozat kiadásakor fennálló jogi sorsát osztják mind hozzáépítés (Ptk. 5:68 §), 
mind ráépítés (Ptk. 5:70. §), mind a Ptk. Ötödik Könyvének V. címe XVIII. 
fejezetének egyéb jogcíme esetén, ennek alapján osztott tulajdon, közös tulajdon 
nem létesül, a beruházás, mint vagyonelem, a műszaki átadással egyidejűleg 
kerül az Önkormányzat könyveibe, az Önkormányzattal szemben a Fejér Megyei 
Kormányhivatal megtérítési igénnyel nem élhet. 

  
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert jelen 

határozat mellékletét képező használati szerződés aláírására és felkéri a 
határozat közlésére.  

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő:  - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztály részére való 
                   megküldést követő 8 napon belül 

                - a használati szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való 
                           közlését követő 30 napon belül 
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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 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor), távol lévő 1 fő (Gombos István) 
– elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
127/2017. (II.16.) határozata 

a polgármester szabadságának ütemezéséről 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Cserna Gábor polgármester 2017. 

évre felhasználható szabadságának ütemezését 
  2017. március 16-24-ig (7 munkanap) 

2017. április 18-21-ig (4 munkanap) 
                2017. július 17-augusztus 11-ig (20 munkanap) 

     2017. december 18-31-ig (8 munkanap) 
terjedő időre jóváhagyja. 

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

szabadságáról, igénybevételt követő közgyűlés ülésén adjon tájékoztatást. Az 
ütemezéstől eltérő igénybevételt a jogszabályban foglaltak szerint jelentse be. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

    a polgármester 
   - a végrehajtásban való közreműködésért: 
    a jegyző 
    a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási osztályvezető 

Határidő:  - a tájékoztatásra: igénybevételt követő közgyűlés ülésén, illetve 
                       eltérő igénybevétel esetén igénybevételt megelőző 15 nappal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 2 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor), tartózkodott 11 fő (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 (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 
fő (Gombos István) – nem fogadta el és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

128/2017. (II.16.) határozata 
közkegyelmi törvény megalkotásának kezdeményezéséről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Javaslat közkegyelmi törvény 
megalkotásának kezdeményezéséről” című előterjesztést nem fogadta el.  
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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), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Gombos István) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
129/2017. (II.16.) határozata 

Dunaújváros közigazgatási területén lévő térfigyelő-rendszer bővítése tárgyú 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 814/2016. (XII.15.) határozatával 

a „Dunaújváros közigazgatási területén lévő térfigyelő-rendszer bővítése” 
tárgyban Kbt. Harmadik rész, nemzeti eljárásrendben lefolytatott hirdetmény 
nélküli nyílt (Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti) közbeszerzési eljárás 
lefolytatását támogatta, melynek keretében 12 db kamerával való bővítésére 
kerül sor. 
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban foglalt 
közbeszerzési eljárás keretében benyújtott ajánlatok alapján az ERANDO 
Biztonságtechnikai Tanácsadó és Kereskedelmi Kft.-t (1182 Budapest, Darányi 
Ignác utca 12.), mint érvényes ajánlatot benyújtó gazdasági szervezetet 
nyilvánítja nyertesnek.  
A nyertes ajánlat összege nettó 20.798.925 Ft. 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, 
hogy a 2. pont figyelembevételével előkészített szerződést írja alá. 
 

4. A 2. pontban szereplő kötelezettségvállalásra a fedezetet a Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében biztosítja. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő:  a szerződés aláírására: 2017. február 28. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserni Béla, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 3 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor), távol lévő 1 fő 
(Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

130/2017. (II.16.) határozata 
a DSZC Dunaferr Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Vasmű tér 1-3.) 

IV. tető vízszigetelés felújításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a DSZC 
Dunaferr Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája IV. tető vízszigetelés 
felújítási munkáit bruttó 7.311.948,-Ft összegért a DVG Zrt.-vel elkészítteti.  

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

munkához szükséges 7.311.948,- Ft bruttó összeget Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésében szereplő 5.b 
melléklet „Folyamatban lévő kötelezettség vállalások tartaléka” sorában 
tervezett előirányzat terhére biztosítja. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az 1. pont figyelembevételével előkészített vállalkozási szerződést írja 
alá.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                      a polgármester 
   -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

                           a városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
                           a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  

Határidő: a szerződés aláírására: a 2017. évi költségvetés elfogadását követő 
                 nap 

 
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: 

                      a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője  
Határidő: - a 2017. évi költségvetés soron következő módosításának 
                   időpontja 

                           - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 2017. március 31. 


