
1 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. június 15-ei nyílt ülésén 
született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:  
 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés napirendi pontjait – mellette szavazott 
14 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), távol lévő 1 fő (Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
386/2017. (VI.15.) határozata 

a nyílt ülés napirendi pontjainak 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 Polgármesteri Hivatala Szervezeti és 

Működési Szabályzatának jóváhagyására 
 
4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 

Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2013. 
(XII.20.) önkormányzati rendelete módosítására 

 
5. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 

foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők és közszolgálati 
ügykezelők jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 7/2013. (III.1.) önkormányzati 
rendelet módosítására 

 
6. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi 

költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) 
önkormányzati rendelet módosítására, illetve Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Közgyűlésének 368/2017. (V.18.) határozata kiegészítésére 

 
7. Javaslat a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 4/2013. (I.25.) 

önkormányzati rendelet módosítására 
 
8. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 

lakások és helyiségek bérletéről és a lakbérekről szóló önkormányzati rendelete 
megalkotására 

 
9. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 

közterületi parkolóhelyek kizárólagos használatáról szóló 52/2011. (XI.18.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére 
 

10. Javaslat a Modern Városok Programhoz tartozó projektekkel kapcsolatos 
tájékoztató elfogadására 
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11. Javaslat Modern Városok Program keretében az „áruforgalmi csomópont” 
elnevezésű beruházással kapcsolatos döntések elfogadására 
 

12. Javaslat a TOP-6.1.4-16 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés c. prioritásra támogatási kérelem benyújtására 
 

13. Javaslat Dunaújváros Rácdomb részletes geotechnikai – mérnökgeológiai 
vizsgálatának elfogadására és a geotechnikai védekezéshez szükséges döntések 
meghozatalára 

 
14. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén végzett 

közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés – 2017. április-
december hónap – 1. sz. módosítására 

 
15. Javaslat önkormányzati tulajdonú intézmények fejlesztési, felújítási munkáira 

 
16. Javaslat a Hunyadi János u. 4/1 szám alatt található épület (volt Juharos 

vendéglő) felújítására 
 
17. Javaslat a Dunaújváros, Táncsics M. u. 36/2 (volt Zöld SZTK) épületében 

elhasznált villamos energia E-On részére történő kiegyenlítésére 
 
18. Javaslat Dunaújváros területén új buszváró pavilonok telepítési, buszöblök, 

parkolók, járdák javítása és jelzőtáblák aktualizálási munkálataira 
 
19. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város területén a Római körúti víztorony 

környezetébe (hrsz.: 451/76) telepítendő ivókút megvalósításának tervezésére 
 
20. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi 

közbeszerzési terve 1. számú módosítására 
 
21. Javaslat „Irodatechnikai berendezések, valamint kapcsolódó informatikai 

rendszerek bérlése teljes körű üzemeltetési szolgáltatással” tárgyú közbeszerzési 
eljárás eredményének megállapítására 

 
22. Javaslat települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének 

támogatásáról szóló pályázat benyújtására és a támogatás átadására a KNYKK 
Zrt. részére 
        

23. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 192/2017. (III.16.) 
határozata 2. és 3. pontjai módosítására, a társasági általános költség és 
pénzügyi műveletek eredményének megtérítésével kapcsolatosan 
 

24. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 738/2016. (XI.17.) 
határozata figyelembevételével, az autóbusszal végzett menetrend szerinti 
személyszállítási közszolgáltatás megújításának előkészítésére vonatkozó 
vállalkozási szerződés módosítására 
 

25. Javaslat sportingatlanok üzemeltetésére kiírt beszerzési eljárás eredményének 
megállapítására 



3 
 

26. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Fejér Megyei 
Kormányhivatal között, a Dunaújváros, Városháza tér 1. szám alatt fennálló 
helyiséghasználati, helyiségbérleti és használati jogot alapító szerződések 
módosítására 
 

27. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar 
Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezet között fennálló haszonkölcsön szerződés 3. 
számú módosítására, Dunaújváros, Városháza tér 1. VIII. 807. és 808. sz. 
irodahelyiség és a hozzájuk tartozó tárgyaló vonatkozásában 
 

28. Javaslat az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. 2016. évi éves 
beszámolójának megismerésére, könyvvizsgálójának megválasztására, valamint a 
Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. ajánlatának elbírálására 
 

29. Javaslat az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft. 2016. évi éves 
beszámolójának megismerésére, könyvvizsgálójának megválasztására, valamint a 
Dunaújváros Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. ajánlatának elbírálására 
 

30. Javaslat az Állami Számvevőszék által végzett ellenőrzéshez kapcsolódó 
intézkedési terv módosítására (Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft.) 
 

31.  Javaslat a Dunamenti Regionális Népfőiskola üzleti tervének elfogadására 
 

32. Javaslat Rácalmás Város Önkormányzata elszámolásának elfogadására – 
sebességcsökkentő sávelhúzás – Hankook – Dunaújváros északi terület 
iparterület 
 

33. Javaslat a Fáy A. utcai műfüves pálya üzemeltetésére (DVG Zrt. ajánlata) 
 

34. Javaslat az önkormányzat tulajdonát képező és a DVG Zrt. kezelésében lévő 
lakások és nem lakás célú helyiségek vonatkozásában a 2016. évi 
ingatlankezelés, gazdálkodás bevételeiről és kiadásairól készült elszámolás 
elfogadására, lakásbérleti díjtartozások leírására 
 

35. Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 2017. évi ingatlankezelési terve 
elfogadására 

 
36. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Dunaújvárosi 

Vagyonkezelő Zrt. között a dunaújvárosi 3371/3 helyrajzi számú ingatlanon 
található épület őrzésére vonatkozó vállalkozási szerződés módosítására 
 

37. Javaslat forráshely biztosítására Strandröplabda Országos Bajnokság, DVG Zrt. 
és a Magyar Röplabda Szövetség által történő lebonyolításhoz 
 

38. Javaslat a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dunaújvárosi Tagintézménye 
Dunaújváros, Bóna I. u. 7. szám alatti telephelye működési feltételei biztosítására 

 
39. Javaslat a József Attila Könyvtár alapító okiratának és SZMSZ-ének módosítására 
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40. Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda Aprók Háza Tagóvodájának névváltoztatására; a 
Dunaújvárosi Óvoda Alapító Okiratának módosítására 
 

41. Javaslat állásfoglalás kialakítására a hajléktalan ellátórendszer további 
működtetésére 
 

42. Javaslat a kulturális alapítványok 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolók 
tudomásulvételére 
 

43. Javaslat az önkormányzati alapítású egészségügyi és szociális célú alapítványok 
2016. évi beszámolóinak tudomásulvételére  

 
44. Javaslat a szociális és egészségügyi szervezetek 2017. évi támogatására 

vonatkozó alapítványi pályázatok elbírálására 
 

45. Javaslat az oktatási és ifjúsági tevékenységű civil szervezetek 2017. évi 
támogatására vonatkozó alapítványi pályázatok elbírálására 
 

46. Javaslat a Szilágyi Alapítvánnyal kötött támogatási szerződés módosítására 
 

47. Javaslat a Dunaújvárosi Gárdonyis Tanulókért Alapítvánnyal kötött támogatási 
szerződés módosítására 

 
48. Javaslat a háziorvosi szolgálatok (felnőtt, gyermek, ügyelet) és a fogászati 

szolgálat 2016. évi működéséről szóló beszámoló elfogadására 
 
49. Javaslat a 14. számú fogorvosi körzet ellátására dr. Krizsán Gáborral háromoldalú 

feladatellátási szerződés megkötésére 
50. Javaslat a Dunaújvárosi Bűnmegelőzési és Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 

(DBKEF) ügyrendjének elfogadására 
 

51. Javaslat a horvátországi Vukovárral testvérvárosi kapcsolat kialakítására 
 

52. Javaslat az önkormányzat által szervezett nemzeti ünnepek és kiemelt városi 
rendezvények akadálymentesítésére vonatkozó szándékának kifejezésére, az 
akadálymentesítéshez szükséges további feladatok meghatározására 
 

53. Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintésének elfogadására 
 

54. Javaslat a Dr. Kovács Pál Közszolgálati Újrakezdési Alapítvány 2016. évi 
beszámolójának elfogadására 
 

55. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatásetikai 
alapelveiről és az etikai eljárás rendjéről szóló szabályzat elfogadására 
 

56. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város környezeti állapotáról szóló tájékoztató 
elfogadására és kiadására 

 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülésre meghívott személyek számára 
tanácskozási jogot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László), nem szavazott 1 fő (Cserna Gábor), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – 
biztosított és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
387/2017. (VI.15.) határozata 

a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés nyílt ülésén 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. június 15-ei 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 13 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem szavazott 1 fő (Cserna 
Gábor), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – megválasztotta és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
388/2017. (VI.15.) 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 „Javaslat a Dunanett Nonprofit Kft. részére 
biztosított tagi kölcsön rendezésére” című napirendi pontot zárt ülésen – mellette 
szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem szavazott 1 fő 
(Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – tárgyalja és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
389/2017. (VI.15.) határozata 

„Javaslat a Dunanett Nonprofit Kft. részére biztosított tagi kölcsön 
rendezésére”című napirend zárt ülésen történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. június 15-ei zárt ülésre 
vonatkozó meghívó szerinti napirendje tárgyalására, mely „Javaslat a Dunanett 
Nonprofit Kft. részére biztosított tagi kölcsön rendezésére”, zárt ülés tartását rendeli 
el az Mötv. 46. § (2) bekezdésének c) pontja alapján. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a zárt ülés napirendi pontjait – mellette szavazott 
14 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), távol lévő 1 fő (Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
390/2017. (VI.15.) határozata 

a zárt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. június 15-ei zárt ülés 
napirendi pontjait elfogadta az alábbiak szerint: 
 
1. Javaslat a „Dunaújváros Közszolgálatáért Díj” adományozására 

 
2. Javaslat elhelyezési igény teljesítésére 

 
3. Javaslat a Dunanett Nonprofit Kft. részére biztosított tagi kölcsön rendezésére 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a két ülés közötti tájékoztatót – mellette szavazott 
10 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), 
tartózkodott 4 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Pintér Attila, Szabó Zsolt), távol lévő 
1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
391/2017. (VI.15.) 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 nyílt ülés meghívó szerinti 37. napirendi pontját a 
nyílt ülés 2. napirendi pontjaként – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – tárgyalja és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
392/2017. (VI.15.) határozata 

a nyílt ülés meghívó szerinti 37. napirendi pontjának 
a nyílt ülés 2. napirendi pontjaként történő megtárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. június 15-ei nyílt ülés meghívó 
szerinti 37. napirendi pontot, melynek címe „Javaslat forráshely biztosítására 
Strandröplabda Országos Bajnokság, DVG Zrt. és a Magyar Röplabda Szövetség 
által történő lebonyolításához”, a nyílt ülés 2. napirendi pontjaként tárgyalja meg. 
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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, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), távol lévő 1 
fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

393/2017. (VI. 15.) határozata  
forráshely biztosítására Strandröplabda Országos Bajnokság, DVG Zrt. 

és a Magyar Röplabda Szövetség által történő lebonyolításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a 2017. július 28. - 2017. július 
30-án megrendezésre kerülő Strandröplabda Magyar Bajnokság fordulójának 
lebonyolításához az önkormányzati tulajdonban álló Szalki-szigeten. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza a DVG Zrt.-t, hogy az 1. 

pontban jelzett rendezvény lebonyolításához szükséges beruházásokat és egyéb 
munkákat végezze bruttó 6.736.963,- Ft keretösszegen belül, a 2017. évi 
önkormányzati költségvetés 5. melléklet 13. Sport célok és feladatok kiemelt 
előirányzat során 6.736.963,- Ft többlet fedezetet biztosít, az 5. b melléklet Intézményi 
tartalék soráról történő átcsoportosítás útján, egyben felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a DVG Zrt. által előkészített vállalkozási szerződést írja alá az ügyrendi, 
igazgatási és jogi bizottság véleményének kikérését követően.  

 
Felelős: - a határozat közléséért: 
     a polgármester 
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője  
Határidő:  a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését 
                 követő nyolc napon belül 

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

jelzett kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetés módosításakor vegye figyelembe, 
egyben felhatalmazza a polgármestert a döntéssel összefüggő 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 és területfejlesztési bizottság elnöke 
                    a pénzügyi bizottság elnöke 
                    az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

                            - a költségvetés tervezésének előkészítésében való 
                              közreműködésért: 

                     a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője   
  Határidő:   2017. évi önkormányzati költségvetés módosításának időpontja 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést – 
mellette szavazott 10 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), tartózkodott 2 fő (Barta Endre, 
Besztercei Zsolt), nem szavazott 2 fő (Cserna Gábor, Gombos István), távol lévő 1 fő 
(Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
394/2017. (VI.15.) 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 11 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László), 
tartózkodott 2 fő (Besztercei Zsolt, Pintér Attila), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), 
távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
395/2017. (VI.15.) határozata 

a Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és 
Működési Szabályzatának jóváhagyásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatát (továbbiakban: PH 
SZMSZ) 2017. július 1. napjától a határozat mellékletében foglaltaknak 
megfelelően jóváhagyja, egyúttal a 499/2015. (IX.17.) határozatot, valamint az azt 
módosító 264/2016. (IV.21.); a 676/2015. (XI.19.) és a 855/2016. (XII.15.) 
határozatokat hatályon kívül helyezi. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy a szervezeti 

változással érintett szervezeti egységekben dolgozó személyek vonatkozásában a 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: 2017. június 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), 
tartózkodott 1 fő (Besztercei Zsolt), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Szabó Zsolt), 
távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

396/2017. (VI.15.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és 

Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2013. (XII.20.) 
önkormányzati rendelet 1. függeléke módosításáról 

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

Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2013. (XII.20.) 
önkormányzati rendeletének 1. függeléke helyébe a jelen határozat melléklete 
szerinti 1. függelék lép. 

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

Közgyűlés SZMSZ-ének 1. függelékében vezettesse át. 
 

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

Határidő: 2017. június 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László), tartózkodott 1 fő (Besztercei Zsolt), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol 
lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – megalkotta a 21/2017. (VI.16.) 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, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László), tartózkodott 1 fő (Pintér Attila), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – 
megalkotta a 22/2017. (VI.16.) önkormányzati rendeletetl 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), 
tartózkodott 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), 
távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
397/2017. (VI.15.) határozata 

 „Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 368/2017. (V.18.) határozata 
a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. által benyújtott, a 

közfeladat ellátáshoz kapcsolódó ellentételezés-felhasználás elszámolásáról” 
határozat kiegészítéséről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése úgy határoz, hogy 
a 368/2017. (V.18.) határozata a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 
által benyújtott, a közfeladat ellátáshoz kapcsolódó ellentételezés-felhasználás 
elszámolásáról határozat 3. pontjának szövegét kiegészíti a következőképpen:  
 
„3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2. pontban megjelölt összegre 

forrást biztosít Dunaújváros Megyei Jogú Város 2017. évi költségvetéséről és a 
végrehajtásának szabályairól szóló önkormányzati rendelete 5.a. sz. melléklete 
14. Vagyongazdálkodási feladatok 14.2. Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai 
Nonprofit Kft. működtetésével, rendezvényekkel kapcsolatos során, mely 
előirányzat növelése érdekében 4.484 E Ft-ot csoportosít át az 5.a melléklet, 18. 
Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai, Függő támogatási előirányzatok 
2015. és 2016. évekről sorról. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), 
tartózkodott 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), 
távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – megalkotta a 23/2017. (VI.16.) önkormányzati 
rendeletet. 
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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, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) 
– megalkotta a 24/2017. (VI.16.) önkormányzati rendeletet. 



20 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Tóth 
Kálmán) – megalkotta a 25/2017. (VI.16.) önkormányzati rendeletet. 
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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, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) 
– megalkotta a 26/2017. (VI.16.) önkormányzati rendeletet. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), 
tartózkodott 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), 
távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
398/2017. (VI.15.) határozata 

a Modern Városok Programhoz tartozó projektekkel kapcsolatos tájékoztató 
elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Modern Városok 
Programokhoz tartozó projektekről szóló tájékozatót. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
        a polgármester 
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: a határozat hatályba lépésének napja 



23 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
399/2017. (VI.15.) határozata 

a Modern Városok Program keretében az „áruforgalmi csomópont” elnevezésű 
beruházással kapcsolatos döntések elfogadásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy, a Modern Városok 

Program keretében megvalósuló áruforgalmi csomópont Dunaújváros 088 és 095/1 
hrsz-ú ingatlanjain kerüljön kialakításra. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a NIPÜF Zrt.-vel kötendő, 

határozat mellékleteként szereplő, megbízási szerződés mintát. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert a jelen 

határozat közlésére a NIPÜF Zrt.-vel.  
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
           a polgármester 

                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                    a városfejlesztési igazgató 

Határidő: 2017. június 30. 
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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, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László), tartózkodott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
400/2017. (VI.15.) 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 a 
„Kilátó kialakítása” c. projekt megvalósulása érdekében: 

 
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 projekt megvalósulása érdekében 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 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 84/2017. (II.16.) határozata 

értelmében a TOP-6.1.4 prioritási sorra benyújtani kívánt projektek 
vonatkozásában 45 000 e Ft előirányzatot biztosít Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése 23.3 TOP Programok dologi 
kiadások során. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, 
hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1. pontban megnevezett 
projekt előkészítési költségeire is a fent nevezett költségvetési előirányzat terhére 
biztosítson forrást a rendelkezésre álló előirányzat erejéig. 
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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, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
401/2017. (VI.15.) határozata 

Dunaújváros Rácdomb részletes geotechnikai – mérnökgeológiai vizsgálatának 
elfogadására és a geotechnikai védekezéshez szükséges döntések 

meghozataláról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Metaduo Kft. által 

készített, a határozat mellékletét képező, Dunaújváros Rácdomb (Magyar út – 
Szent István utca – Halász sor által határolt terület) részletes geotechnikai – 
mérnökgeológiai vizsgálatát. (a határozat melléklete)  

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

pontban elfogadott tanulmány 1.4. fejezetében szereplő feladatokat a 
veszélyelhárítás sürgősségének sorrendjében hajtsa végre. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                    a jegyző 
        - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 

           a városfejlesztési igazgató 
           a közigazgatási osztály vezetője 
           a gazdasági igazgató 

Határidő: a feladatok elindítására: 2017. július 17. 
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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, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

402/2017. (VI.15.) határozata 
Dunaújváros MJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására 

vonatkozó szolgáltatási szerződés /2017. április-december hónap/ 
1. számú módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával a Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő 
Zártkörű Részvénytársaság által 2017. március 31-én megkötött, a 2017. április-
december hónapokra szóló szolgáltatási keretszerződés 1. számú módosítását a 
X., XI., XIV., XVII. soron szereplő előirányzatok emelését, valamint XXIV. soron 
szereplő előirányzat csökkentését jóváhagyja. 

 
2. Az 1. pontban szereplő X. (Köztéri műtárgyak és berendezések karbantartása) sort 

érintő 2.210.000 Ft-tal történő emeléshez a fedezet Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 
80/2017.(II.16.) rendelet 5. mellékletének 2. számú „Városüzemeltetés”/dologi 
kiadások, köztéri berendezések karbantartása elnevezésű előirányzat során 
biztosított. 

 
3. Az 1. pontban szereplő XI. (Köztéri játszóeszközök karbantartása) sort érintő 

3.000.000 Ft-tal történő emeléshez a fedezet Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2017. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 80/2017. 
(II.16.) rendelet 5. mellékletének 2. számú „Városüzemeltetés”/dologi kiadások, 
sportpályák berendezéseinek jav., pótlása elnevezésű előirányzat sorról 
átcsoportosítással biztosítja. 

 
4. Az 1. pontban szereplő XIV. (út és járdaburkolatok felületi javítása, karbantartása) 

sort érintő 30.000.000 Ft-tal történő emeléshez a fedezet Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról 
szóló 80/2017. (II.16.) rendelet 5. mellékletének 2. számú 
„Városüzemeltetés”/dologi kiadások út és járdaburkolatok felületi jav, 
karbantartása elnevezésű előirányzat során biztosított. 

 
5. Az 1. pontban szereplő XVII. (közkifolyók üzemeltetése) sort érintő 5.129.971 Ft-

tal történő emeléshez a fedezet Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2017. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 80/2017. (II.16.) rendelet 
5. mellékletének 3. számú „Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás”/dologi kiadások, 
szökőkút javítása elnevezésű előirányzat során biztosított. 

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

a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal 
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2017. április-december hónapra szóló szolgáltatási keretszerződés 1. sz. 
módosítását aláírja. 

 
Felelős: - a szerződés aláírásáért:  

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

Határidő: 2017. július 14. 
 
7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2-5. pontban foglaltaknak megfelelően a 
2017. évi költségvetési rendelet következő módosítása során vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért:   

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

Határidő: a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása 
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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, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), távol lévő 1 
fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
403/2017. (VI.15.) határozata 

Önkormányzati tulajdonú intézmények fejlesztési, felújítási munkáira 
 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az önkormányzati 

tulajdonú intézmények fejlesztési, felújítási munkáit bruttó 13.642.849,- Ft összegért a 
DVG Zrt.-vel elkészítteti. 

   
2.)  Az 1. pontban meghatározott kötelezettségvállalás fedezetét Dunaújváros Megyei Jogú 

Város Önkormányzatának a 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 7.a. 
mellékletében szereplő „Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros beruházási feladatai” 
(7.120.853,- Ft), 7.b. mellékletében szereplő „Dunaújvárosi Óvoda felújítási feladatai” 
(3.575.093,- Ft), valamint a 7.b. mellékletében szereplő „Gazdasági Ellátó Szervezet 
összevont felújítási kiadásai” sorából átcsoportosított összeg (2.946.903,- Ft) biztosítja, 
mely összeg a rendelet 7.b. melléklet „Városfejlesztés- és rendezés” cím alatt „Siófoki 
üdülő tetőszigetelés felújítási munkái” elnevezésű új soron kerül rögzítésre.  

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

határozat 1. pontjában szereplő feladat vonatkozásában a vállalkozási szerződést a 
DVG Zrt.-vel írja alá. 

     
    Felelős: -  a határozat végrehajtásáért: 

        a polgármester 
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
        a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
                   a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
 Határidő:  2017. június 30. 

 
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. június 30. 
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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, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem szavazott 1 fő 
(Barta Endre), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
404/2017. (VI.15.) határozata 

a Hunyadi János u. 4/1 szám alatt található épület 
(volt Juharos vendéglő) felújítására 

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a Hunyadi János u. 4/1 

szám alatt található, 325/4 hrsz.-ú épület (volt Juharos vendéglő) felújítási munkái 
elvégzésére Vállalkozási szerződést kíván kötni a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-
vel, (2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.) az alábbi összegben.: nettó: 65.933.660.- Ft 
+ Áfa,  bruttó: 83.735.748.- Ft. 

   
2.)  Az 1. pontban meghatározott kötelezettségvállalás fedezetét Dunaújváros Megyei Jogú 

Város Önkormányzatának a 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 5 b. 
mellékletében szereplő „Általános tartalék” sorából átcsoportosított összeg biztosítja, 
mely összeg a rendelet 7/b. melléklet „Városfejlesztés és rendezés” cím alatt „Hunyadi J. 
u. 4/1 épület (volt Juharos vendéglő) felújítási munkák” elnevezésű új soron kerül 
rögzítésre.  

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

határozat 1. pontjaiban szereplő feladat vonatkozásában 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 
                   a jogi, szervezési és intézményfenntartási osztály vezetője 
 Határidő:  2017. június 30. 
 

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. június 30. 
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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, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
405/2017. (VI.15.) határozata 

a Dunaújváros, Táncsics M. u. 36/2 (volt Zöld SZTK) épületében elhasznált 
villamos energia E-On Energia Szolgáltató Kft. részére történő kiegyenlítéséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával a Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata és az E-On Energiaszolgáltató Kft.-vel 2016. 
november 22-én egy éves határozott időtartamra megkötött Dunaújváros Táncsics 
Mihály utca 36/2 (volt Zöld SZTK) felhasználási helyhez kapcsolódó villamos 
energia kifizetéséhez szükséges forrás átcsoportosítását jóváhagyja. 

 
2. Az 1. pontban szereplő kötelezettségvállalást a Dunaújvárosi Megyei Jogú Város 

Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 
6/2017 (II.16.) rendelet 5. mellékletének 2. Városüzemeltetés 3. dologi kiadások 
„közvilágítási áramdíj” sorról a költségvetés 5. melléklet 14. Vagyongazdálkodási 
feladatok 3. dologi kiadások kiemelt sorára 100.000 Ft átcsoportosításával 
biztosítja. 

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

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

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 

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

Határidő: a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása 
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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, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
406/2017. (VI.15.) határozata 

Dunaújváros területén új buszváró pavilonok telepítési, buszöblök, parkolók, 
járdák javítása és jelzőtáblák aktualizálási munkálataira 

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

területén új buszváró pavilonok telepítési munkáit (62. számú főúton, a 
sándorházi buszváró pavilonok elbontása és új telepítése, Bagolyvárnál lévő 
aszfalt burkolatú buszöböl felújítása, Batsányi J. u. 43. előtt lévő járdaszakasz 
felújítása aszfalt burkolattal, Batsányi J. u. 53. előtt lévő járdaszakasz felújítása 
aszfalt burkolattal, Dunaújváros területén útirányelőjelző táblák aktualizálása, 
Helikopter leszállóhoz vezető út felújítása, Kossuth L. u. 19–27. parkoló felújítása, 
Lajos király krt. 2. szám mellett lévő aszfaltos járda felújítása aszfalt burkolattal, 
Martinovics I. u. 12. előtti aszfalt burkolatú akadálymentesített feljáró 
ívkorrekciója, Október 23. tér 9. mögötti parkoló felújítása I. ütem, Partvédmű 
területén lévő járdák, korlát, lefedések és lépcsőfokok felújítási munkái, Szilágyi 
E. úton a COOP Áruház mellett fedett buszváró pavilon kialakítása, Szórád M. út 
26. előtt lévő aszfalt burkolatú buszöböl felújítása, Szórád M. út 44. előtt lévő 
aszfalt burkolatú buszöböl felújítása, Tavasz u. 10–14. szám előtti aszfalt 
burkolatú járda felújítása térkő burkolattal) bruttó 70.879.954,- Ft összegért a 
DVG Zrt.-vel elkészítteti.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban meghatározott 62. 

számú főúton, a sándorházi buszváró pavilonok elbontása és új telepítése, 
valamint Szilágyi E. úton a COOP Áruház mellett fedett buszváró pavilon 
kialakítása fedezeteit bruttó 8.434.415,- Ft összegben Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának a 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: 
rendelet) 7.a. mellékletében „Városfejlesztés és -rendezés” alcím alatt szereplő 2. 
„Fedett buszváró pavilonok kihelyezése” sorában jóváhagyott előirányzat során 
biztosít. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban meghatározott 

Bagolyvárnál lévő aszfalt burkolatú buszöböl felújítása, Szórád M. út 26. előtt lévő 
aszfalt burkolatú buszöböl felújítása, valamint Szórád M. út 44. előtt lévő aszfalt 
burkolatú buszöböl felújítása fedezeteit bruttó 14.289.515,- Ft összegben a 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2017. évi költségvetéséről 
és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelete 
(továbbiakban: rendelet) 7.b. mellékletében a „Városfejlesztés és -rendezés” 
alcím alatt szereplő 11. „Buszöblök felújítása” sorában jóváhagyott előirányzat 
során biztosít. 
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4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban meghatározott 
Dunaújváros területén útirány előjelző táblák aktualizálása fedezetét bruttó 
2.362.421,- Ft összegben a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
a 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) 
önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 7.a. mellékletében a 
„Városfejlesztés és -rendezés” alcím alatt szereplő 15. „Útirány előjelző táblák 
aktualizálása” sorában jóváhagyott előirányzat során biztosít. 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban meghatározott 

Helikopter leszállóhoz vezető út felújítása fedezetét bruttó 3.948.934,- Ft 
összegben a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2017. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) 
önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 7.b. mellékletében a 
„Városfejlesztés és -rendezés” alcím alatt szereplő 12. „Helikopter leszálló 
felújítása (aszfaltozás, festés)” sorában jóváhagyott előirányzat során biztosít. 

 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban meghatározott 

Kossuth L. u. 19–27. parkoló felújítása fedezetét bruttó 14.889.170,- Ft 
összegben a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2017. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) 
önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 7.b. mellékletében a 
„Városüzemeltetési feladatok” alcím alatt szereplő 19. „Kossuth L. u. 19–27. 
parkoló felújítása” sorában jóváhagyott előirányzat során biztosít. 

 
7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban meghatározott 

Batsányi J. u. 43. előtt lévő járdaszakasz felújítása aszfalt burkolattal, Batsányi J. 
u. 53. előtt lévő járdaszakasz felújítása aszfalt burkolattal, Lajos király krt. 2. szám 
mellett lévő aszfaltos járda felújítása aszfalt burkolattal, Martinovics I. u. 12. előtti 
aszfalt burkolatú akadálymentesített feljáró ívkorrekciója, valamint Tavasz u. 10–
14. szám előtti aszfalt burkolatú járda felújítása térkő burkolattal fedezetét bruttó 
9.945.685,- Ft összegben a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
a 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) 
önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 5.b. mellékletében „Nem 
nevesített városüzemeltetési és városfejlesztési tartalék” szakfeladat soráról 
átcsoportosítással biztosítja. 

 
8. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban meghatározott 

Október 23. tér 9. mögötti parkoló felújítása I. ütem fedezetét bruttó 14.992.797,- 
Ft összegben a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2017. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) 
önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 7.b. mellékletében a 
„Városfejlesztés és -rendezés” alcím alatt szereplő 10. „Október 23. tér 9. mögötti 
parkoló felújítása I. ütem” sorában jóváhagyott előirányzat során biztosít. 

 
9. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban meghatározott 

Partvédmű területén lévő járdák, korlát, lefedések és lépcsőfokok felújítási munkái 
fedezetét bruttó 2.017.017,- Ft összegben a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 7.b. 
mellékletében a „Városüzemeltetési feladatok” alcím alatt szereplő 12. 
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„Partvédőmű területén lévő járdák javítása” sorában jóváhagyott előirányzat során 
biztosít. 

 
10. 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. június 30. 
 
11. 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. június 30. 
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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, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

407/2017. (VI.15.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város területén a Római körúti víztorony 

környezetébe (Hrsz.: 451/76) telepítendő ivókút megvalósításának tervezéséről  
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával elrendeli a 
Dunaújváros Megyei Jogú Város területén a Római körúti víztorony környezetébe 
(Hrsz.: 451/76) telepítendő ivókút megvalósításának tervezését. 

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

Önkormányzata 2017. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 6/2017. 
(II.17.) rendelet 5. melléklet, 3 Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás, dologi kiadások 
során fedezetet biztosít az 5/b. Mellékletének 25/8 Felhalmozási tartalékok, Nem 
nevesített városüzemeltetési és városfejlesztési tartalék sorról történő 
átcsoportosítással. 

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

pont figyelembevételével előkészített, a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel 
az Dunaújváros Megyei Jogú Város területén a Római körúti víztorony 
környezetébe (Hrsz.: 451/76) telepítendő ivókút megvalósításának tervezésére 
irányuló vállalkozási szerződés aláírására, továbbá, hogy jelen határozat alapján 
intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a folyamatos 
pénzügyi teljesítésről. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő:   2017. augusztus. 31 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

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

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 

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

Határidő:    a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása 
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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, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Sztankovics László), tartózkodott 1 fő (Szabó Zsolt), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
408/2017. (VI.15.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési 
tervének 1. számú módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 2017. évre 

vonatkozó közbeszerzési tervének 1. számú módosítással egységes 
szerkezetbe foglalt közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli az önkormányzat 2017. 

évre vonatkozó közbeszerzési terve 1. számú módosítással egységes 
szerkezetbe foglalt közbeszerzési tervének az önkormányzat honlapján 
történő közzétételét. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: - a közzétételre 2017. június 30. 
          - a közzététel időtartama a 2017. évre vonatkozó közbeszerzési terv 
            honlapon történő közzétételének időpontjáig tart. 
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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, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
409/2017. (VI.15) határozata 

 „Irodatechnikai berendezések, valamint kapcsolódó informatikai rendszerek 
bérlése teljes körű üzemeltetési szolgáltatással” tárgyú közbeszerzési eljárás 

eredményének megállapításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 90/2017. (II.16.) határozatával 
támogatta az „Irodatechnikai berendezések, valamint kapcsolódó informatikai 
rendszerek bérlése teljes körű üzemeltetési szolgáltatással” tárgyban a 2015. 
évi CXLIII. törvény Második Rész uniós értékhatárt elérő értékű, nyílt (Kbt. 81. 
§ (1) bekezdés szerinti) közbeszerzési eljárás lefolytatását. 

 
2. A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően Dunaújváros Megyei Jogú 

Város Közgyűlése megállapítja, hogy Dokucentrum Kft. ajánlata a Kbt. 73. § 
(1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 

 
3. A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően Dunaújváros Megyei Jogú 

Város Közgyűlése megállapítja, hogy az IMG Solution Kft. ajánlata a Kbt. 73. § 
(1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.  

 
4. A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően Dunaújváros Megyei Jogú 

Város Közgyűlése megállapítja, hogy a Konica Minolta Magyarország Kft. 
ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 

 
5. A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően Dunaújváros Megyei Jogú 

Város Közgyűlése megállapítja, hogy a Profil-Copy 2002 Kft. ajánlata a Kbt. 
73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 

 
6. A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően Dunaújváros Megyei Jogú 

Város Közgyűlése megállapítja, hogy az Euro-Profil Rendszerház Kft. ajánlata 
a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 

 
7. A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően Dunaújváros Megyei Jogú 

Város Közgyűlése megállapítja, hogy a Ricoh Hungary Irodarendszerek Kft 
ajánlata a Kbt. 73. § (6) bekezdés b) pontja alapján érvénytelen. 

 
8. A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően Dunaújváros Megyei Jogú 

Város Közgyűlése megállapítja, hogy a TT Capital and Trade Kft. ajánlattevő a 
nyilatkozattételi akként nyilatkozott, hogy nem kívánja ajánlatát fenntartani. A 
fentiek alapján, valamint a Kbt. 70. § (2) bekezdésében foglaltak 
figyelembevételével– az ajánlat fenn nem tartására tekintettel – az TT Capital 
and Trade Kft. ajánlatát az eljárás további részében az értékelés során 
figyelmen kívül hagyja. 



37 
 

9. A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Közgyűlése megállapítja, hogy a Xerox Magyarország Kft. ajánlattevő 
ajánlatában benyújtott nyilatkozatai alapján a Kbt. 69. § (2) bekezdésében 
foglaltak vizsgálata alapján megfelelő. 

 
10. A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően Dunaújváros Megyei Jogú 

Város Közgyűlése megállapítja, hogy a Danka Irodatechnikai Kft. és Global 
Union Kft. közös ajánlattevők - ajánlata érvényesnek minősül.  

 
11. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy a közös 

ajánlattevők az eljárást megindító felhívásban foglalt alkalmassági 
követelményeket a felhívásban rögzített igazolási módnak megfelelően 
igazolták, mely alapján megállapítható, hogy a közös ajánlattevők nem állnak 
a felhívásban rögzített kizáró okok hatálya alatt. 

 
12.  A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően Dunaújváros Megyei Jogú 

Város Közgyűlése megállapítja, hogy az eljárás eredményes és nyertes 
ajánlattevőként a Danka Irodatechnikai Kft. és Global Union Kft. közös 
ajánlattevők - kihirdethető, tekintettel arra, hogy közös ajánlattevők érvényes 
ajánlata minősül a legjobb ár-érték arányú ajánlatnak. 

 
13. A nyertes ajánlattevőt követő legkedvezőbb ajánlattevő kihirdetésére a jelen 

eljárásban nem kerülhet sor, tekintettel arra, hogy ajánlatkérő kizárólag a 
nyertes ajánlattevőt hívta fel a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolások 
benyújtására. 

 
14. Az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás az írásbeli összegezés útján az 

ajánlattevőknek kiküldhető. 
 

15. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban foglalt 
közbeszerzési eljárás keretében benyújtott ajánlatok alapján a Danka 
Irodatechnikai Kft. és a Global Union Kft. (székhely: 1149 Budapest, Róna u. 
120-122., mely a Danka Irodatechnika Kft., mint közös ajánlattevők 
meghatalmazott képviselőjének székhelye) közös ajánlattevőt, mint érvényes 
ajánlatot benyújtó gazdasági szereplőt nyilvánítja nyertesnek, és 
felhatalmazza a Polgármestert a kapcsolódó szerződés aláírására.  

 
16.  A 14. pontban szereplő kötelezettségvállalásra a fedezetet Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Közgyűlésének 50/2017. (I.19.) határozata alapján 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a 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. június 30. 
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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, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), távol lévő 1 
fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
410/2017. (VI.15.) határozata 

a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatásáról szóló 
pályázat benyújtásáról és a támogatás átadásáról a KNYKK Zrt. részére 

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja Dunaújváros Megyei Jogú 

Város Önkormányzata a Magyarország 2017. évi központi költségvetési törvénye (2016. 
évi XC. tv.) 3. melléklet I. 5. pontjában foglaltak és a kapcsolódó pályázati kiírás alapján 
előkészített és benyújtott, helyi közösségi közlekedés támogatása tárgyú pályázatát, 
valamint elhatározza a kapcsolódó projekt végrehajtását. 

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

pontban megjelölt pályázat benyújtásával, az esetleges hiánypótlásokkal, és nyertes 
pályázat esetén a támogatás összegének Középnyugat-magyarországi Közlekedési 
Központ Zrt. részére történő átadásával, elszámolásával kapcsolatban a szükséges 
intézkedéseket tegye meg, valamint a támogatás átadásáról szóló megállapodást írja 
alá. 

 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilatkozik, hogy a 2016. évre 

vonatkozóan Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata közszolgáltatási 
szerződés alapján 178 793 e Ft nettó összegű saját forrásból származó, vissza nem 
térítendő támogatást nyújtott a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 
részére, e támogatással hozzájárulva a helyi közforgalmú közlekedés működtetéséhez. 

 
4.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilatkozik, hogy Dunaújváros MJV 

Önkormányzata pályázati, illetve ajánlatkérésen alapuló eljárás lefolytatása nélkül a 
közszolgáltatással közvetlenül megbízva kötötte meg az Alba Volán Zrt.-vel, illetve 
jogutódjával, a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-vel a menetrend 
szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállításra vonatkozó közszolgáltatási 
szerződést. 

 
5.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilatkozik, hogy Dunaújváros Megyei Jogú 

Város Önkormányzata a helyi közforgalmú közlekedést 2017. január 1-jétől 2017. 
december 31-éig folyamatosan fenntartja. 

 
      Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

    a polgármester 
                    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

    a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
      Határidő: a pályázat benyújtására:  elektronikusan: 2017. június 12. 
       papír alapon: 2017. június 13. 
            a megállapodás megkötésére: 2017. szeptember 15.  
            a támogatás továbbutalására: a támogató okiratban megjelölt  
                                                                                  időpontok 
     a projekt megvalósítására             2017. december 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, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
411/2017. (VI.15.) határozata  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 192/2017. (III.16.) határozata 
2. pontja módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 192/2017. (III.16.) határozatának 

2. pontját az alábbiakra módosítja: 
„2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban foglaltak alapján a 
jelen határozat 2. mellékletét képező 2017. január havi veszteségtérítési előleg 
kérelmét elfogadja, egyben hozzájárul, hogy az 1. pont szerint az önkormányzat 
részére visszajáró összegbe a KNYKK Zrt. 2017. január-április veszteségtérítési 
igénye beszámításra kerüljön azzal, hogy a 2017. évi előlegkérelmek a jelen 
határozat 3. pontjában foglaltak szerint kerüljenek kiállításra.” 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 192/2017. (III.16.) határozatának 3. 

pontját az alábbiakra módosítja: 
„3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a KNYKK Zrt. költségviselési 
módosítási javaslatával kapcsolatosan kinyilvánítja, hogy 2017. január 01-től a 
társasági általános költség viselését és a pénzügyi műveletek eredménye 
viselését vállalja azzal, hogy a KNYKK Zrt. társadalmi szerepvállalásban való 
részvételét kéri a dunaújvárosi sport és kultúra támogatásában, egyben utasítja a 
polgármestert a határozat közlésére és a KNYKK Zrt. által megküldött 
közszolgáltatási szerződés módosításának aláírására az ügyrendi, igazgatási és 
jogi bizottság véleményének kikérését követően.” 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                    a polgármester   
              - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 
                    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 Szabó Zsolt képviselő indítványát – mellette 
szavazott 4 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Pintér Attila, Szabó Zsolt), ellene 
szavazott 5 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Iván László, Izsák Máté, Sztankovics 
László), tartózkodott 5 fő (Gombos István, Hingyi László, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – nem fogadta el és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

412/2017. (VI.15.) határozata 
Szabó Zsolt képviselő javaslatáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Szabó Zsolt képviselő javaslatát, mely 
szerint a közgyűlés érvénytelenítse a sportingatlanok üzemeltetésére kiírt beszerzési 
eljárást és nyílt közbeszerzési eljárást írjon ki e tárgyban, nem fogadta el. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés Pintér Attila képviselő javaslatát – mellette 
szavazott 4 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Pintér Attila, Szabó Zsolt), ellene 
szavazott 2 fő (Iván László, Izsák Máté), tartózkodott 7 fő (Cserna Gábor, Gombos 
István, Hingyi László, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Sztankovics László), nem szavazott 1 fő (Cserni Béla), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) 
– nem fogadta el és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

413/2017. (VI.15.) határozata 
Pintér Attila képviselő javaslatáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Pintér Attila képviselő javaslatát, mely 
szerint a sportingatlanok üzemeltetését a DVG Zrt.-nek adja át, nem fogadta el. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), ellene szavazott 3 fő 
(Barta Endre, Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt), tartózkodott 1 fő (Pintér Attila), távol 
lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

414/2017. (VI.15.) határozata  
Sportingatlanok üzemeltetésére kiírt beszerzési eljárás eredményének 

megállapítására 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy a dunaújvárosi 
316/7 hrsz. alatt nyilvántartott Sportingatlanok üzemeltetésével kapcsolatosan 
lefolytatott beszerzési eljárás érvényes és eredményes. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy az 1. pontban 

jelzett beszerzési eljárásra, a Pentele Clear Kft. által benyújtott ajánlat alapján a 
vállalkozás nem felel meg az előírt alkalmassági követelményeknek, mely alapján 
a szerződés teljesítésére alkalmatlan ajánlattevőnek bizonyul ezért az ajánlatot 
érvénytelennek minősíti. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban jelzett beszerzési 

eljárás nyerteseként az Uniszol Létesítménygazdálkodási Zrt.-t jelöli meg a 
határozat 1. számú mellékletében csatolt ajánlat alapján azzal, hogy 1.050.000,- 
Ft + Áfa/hó koncessziós díjat fizet meg, egyben utasítja a polgármestert, hogy a 
határozat 2. számú mellékleteként csatolt Szolgáltatási koncessziós (üzemeltetési) 
szerződés aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                    a polgármester   
              - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 
                    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 – mellette szavazott 13 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) 
– elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

415/2017. (VI.15.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 738/2016. (XI.17.) határozata 

figyelembevételével, az autóbusszal végzett menetrend szerinti 
személyszállítási közszolgáltatás megújításának előkészítésére vonatkozó 

vállalkozási szerződés módosítására 
 

1. Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Modern 
Városok Program keretein belül megvalósuló autóbusz beszerzés időpontjának és 
az autóbuszok paramétereinek ismeretében kíván pályázati eljárást lefolytatni. 

 
2. Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja azon szándékát, 

miszerint az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási 
közszolgáltatás megújításának előkészítésére vonatkozó, a Mobilissimus Kft.-vel 
2017. február 07-én megkötött vállalkozási szerződést módosítani kívánja a 
határozat 1. számú mellékleteként csatolt szerződés módosítás szerint. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Mobilissimus Kft. által elkészített, a 

határozat 2. számú mellékleteként csatolt munkaközi dokumentumot 
részteljesítésként elfogadja, és megállapítja, hogy részteljesítés alapján a 
Mobilissimus Kft. részszámla kiállítására jogosult, egyben utasítja a polgármestert, 
hogy a vállalkozói díjnak a határozat 1. számú mellékletében csatolt 
szerződésmódosítás 7. pontjában meghatározott mértékű része átutalásához 
szükséges lépéseket tegye meg. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2. pontban foglalt vállalkozási díjra 

bruttó 10.731.500,- Ft forrást biztosít, azaz további bruttó 2.857.500,- Ft-ot biztosít 
2017. évi önkormányzati költségvetési rendelet 5. melléklet, 16. helyi közösségi 
közlekedés dologi kiadások során, melyhez az 5.b. melléklet pályázati tevékenység, 
felkészítés, önrész tartalék soráról csoportosít át vállalkozási szerződés pénzügyi 
teljesítéséhez. 

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

rögzített kötelezettségvállalást a 2017. évi önkormányzati költségvetés 
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  
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                  - a költségvetés módosításában 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 soron következő módosításának időpontja 
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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, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László,), távol lévő 1 fő (Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
416/2017. (VI.15.) határozata 

 Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Fejér Megyei 
Kormányhivatal között, a Dunaújváros Városháza tér 1. szám alatt fennálló 

helyiséghasználati szerződés módosítására 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Önkormányzata és a Fejér Megyei Kormányhivatal között 2011. szeptember 20. 
napján, a Dunaújváros, Városháza tér 1. V. emelet 501-502-503 számú, 508-509-
510 számú és az 511-516 számú irodahelyiségek vonatkozásában létrejött 
helyiséghasználati szerződést a határozat mellékletét képező szerződésmódosítás 
szerint módosítja. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a határozat mellékletét képező 
helyiséghasználati szerződésmódosítás aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését 
                  követő 8 napon belül 

                    - a szerződésmódosítás aláírására: a határozat közlését követő 
                      30 napon belül 
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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, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), távol lévő 1 fő (Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
417/2017. (VI.15.) határozata 

 Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Fejér Megyei 
Kormányhivatal között, a Dunaújváros Városháza tér 1. szám alatt fennálló 

helyiséghasználati szerződés módosítására 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Önkormányzata és a Fejér Megyei Kormányhivatal jogelődje a Fejér Megyei 
Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálat között 2012. november 30. napján, a 
Dunaújváros, Városháza tér 1. IX. emelet 909. számú irodahelyiség 
vonatkozásában létrejött helyiséghasználati szerződést a határozat mellékletét 
képező szerződésmódosítás szerint módosítja. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a határozat mellékletét képező 
helyiséghasználati szerződésmódosítás aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését 
                  követő 8 napon belül 

                     - a szerződésmódosítás aláírására: a határozat közlését követő 30 napon 
                     belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a III. határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő 
(Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), távol lévő 1 fő (Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
418/2017. (VI.15.) határozata 

 Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Fejér Megyei 
Kormányhivatal között, a Dunaújváros Városháza tér 1. szám alatt fennálló 

helyiségbérleti szerződés módosítására 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és a Fejér Megyei Kormányhivatal között 2013. április 22. napján, 
a Dunaújváros, Városháza tér 1. IX. emelet 903. számú irodahelyiség 
vonatkozásában létrejött helyiségbérleti szerződést a határozat mellékletét képező 
szerződésmódosítás szerint módosítja. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a határozat mellékletét képező helyiségbérleti 
szerződésmódosítás aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester  
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a gazdasági igazgatóság vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését 
                  követő 8 napon belül 
                - a szerződésmódosítás aláírására: a határozat közlését követő 30 napon 
                 belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a IV. határozati javaslatot – mellette szavazott 14 
fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), távol lévő 1 fő (Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
419/2017. (VI.15.) határozata 

 Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Fejér Megyei 
Kormányhivatal között, a Dunaújváros Városháza tér 1. szám alatt fennálló 

használati jogot alapító szerződés módosítására 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros Önkormányzata 
jelenlegi nevén Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Fejér Megyei 
Kormányhivatal jogelődje a Fejér Megyei Földhivatal között 1992. augusztus 27. 
napján, a Dunaújváros, Városháza tér 1. irodaépület 446,69 m² hasznos 
alapterületű X. emeletének korlátozásmente használata vonatkozásában létrejött 
használati jogot alapító szerződést a határozat mellékletét képező 
szerződésmódosítás szerint módosítja. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a határozat mellékletét képező használati jogot 
alapító szerződésmódosítás aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester  
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a gazdasági igazgatóság vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését 
                  követő 8 napon belül 
                - a szerződésmódosítás 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 13 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) 
– elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
420/2017. (VI.15.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Vöröskereszt 
Fejér Megyei Szervezet között fennálló haszonkölcsön szerződés 3. számú 

módosítására, Dunaújváros, Városháza tér 1. VIII. 807. és 808. sz. irodahelyiség 
és a hozzájuk tartozó tárgyaló vonatkozásában  

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros, Városháza tér 1. VIII. 

807. és 808. számú irodahelyiség és hozzájuk tartozó tárgyaló vonatkozásában 
2010. június 25-én létrejött haszonkölcsön szerződést 2018. június 30. napjáig 
meghosszabbítja. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a határozat mellékletét képező haszonkölcsön 
szerződés 3. számú módosítása aláírására, és a közzétételre az ingyenes 
használat miatt az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Közgyűlése 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete 
rendelkezései szerint.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester  
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a gazdasági igazgatóság vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését 
                  követő 8 napon belül 
                - a 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 a I. határozati javaslat „B” változatát – mellette 
szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Sztankovics László), tartózkodott 2 fő (Barta Endre, Pintér Attila), nem szavazott 2 fő 
(Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

421/2017. (VI.15.) határozata  
az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. 2016. évi beszámolójának 

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

Működtető Kft. 2016. évi beszámolóját megismerte és azt 3.138.113 e Ft mérleg 
főösszeggel és 11.957 e Ft adózott eredménnyel (nyereség) a határozat 1., 2., 3. 
és 4. számú mellékletei szerint nem fogadja el, egyben utasítja a tulajdonosi 
képviselőt, hogy a társaság taggyűlésén a Közgyűlés ezen álláspontját képviselje. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a tulajdoni hányadának 

megfelelő tőkepótlási kötelezettségének nem tud eleget tenni. A törzstőke 
leszállítására vagy a társaság átalakulására tesz javaslatot, egyben utasítja a 
tulajdonosi képviselőt, hogy a társaság taggyűlésén a Közgyűlés ezen álláspontját 
képviselje. 

 
Felelős: - a határozat közléséért: 
           a polgármester 
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. tulajdonosi képviselője 
           a vagyonkezelési osztály vezetője  
Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 
                8 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 2 fő 
(Hingyi László, Pintér Attila), ellene szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gombos István, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Sztankovics László), tartózkodott 1 fő (Barta Endre), nem szavazott 2 
fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – nem fogadta el és 
a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

422/2017. (VI.15.) határozata  
az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. könyvvizsgálójának 

megválasztásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Energo-Viterm Beruházó, Működtető 
Korlátolt Felelősségű Társaság jelenlegi könyvvizsgálója 2015. május 31-én történő 
megbízatása lejárta miatt a társaság taggyűlésének nem javasolja 2017. június 01-től 
2018. május 31-ig Sümeginé Juhász Ilonát a társaság új könyvvizsgálójának 
megválasztani. 
 
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: 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 III. határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), 
tartózkodott 2 fő (Barta Endre, Pintér Attila), nem szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, 
Szabó Zsolt), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

423/2017. (VI.15.) határozata  
a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. ajánlatának elbírálásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte a Dunaújvárosi Víz-, 

Csatorna- Hőszolgáltató Kft. (a továbbiakban: DVCSH Kft.) jelen határozat 
mellékletét képező az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. tőke emelésében 
való részvételre vonatkozó ajánlatát, melyet nem tud értékelni mindaddig, amíg a 
DVCSH Kft. nem küldi el, a 2017. évre vonatkozó üzleti tervét, melyben látható a 
tőkeemelésből származó ügyletnek a DVCSH Kft. gazdálkodásra való hatása és 
megnyugtatóan kiderül, hogy a távhő szolgáltatás, továbbá az ivóvíz szolgáltatás, 
valamint a szennyvíz elvezetés szolgáltatás folyamatos ellátásának biztonságát 
nem veszélyezteti. Egyben utasítja a tulajdonosi képviselőt, hogy az Energo-
Viterm Beruházó, Működtető Kft. taggyűlésén a Közgyűlés ezen álláspontját 
képviselje, vagyis ne fogadja el a DVCSH Kft. tőkeemelési ajánlatát. 

 
Felelős: - a határozat közléséért: 
           a polgármester 
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
           az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. tulajdonosi képviselője 
           a vagyonkezelési osztály vezetője  
Határidő: - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését 
                  követő 8 napon belül 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a DVG Dunaújvárosi 

Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a DVCSH Kft. 1. pontban hivatkozott ajánlatának 
taggyűlési megtárgyalását kezdeményezze, kérje a 2017. évre vonatkozó üzleti 
tervét, melyben látható a tőkeemelésből származó ügyletnek a társaság 
gazdálkodásra való hatása. 

 
Felelős: - a határozat közléséért  
           a polgármester 
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
           a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
Határidő: - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését 
                  követő 8 napon belül 



53 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

424/2017. (VI.15.) határozata  
az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft. 2016. évi beszámolójának 

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

Működtető Kft. 2016. évi beszámolóját megismerte és azt 2.857.537 e Ft mérleg 
főösszeggel, és -170.463 e Ft mérleg szerinti eredménnyel (veszteség) a 
határozat 1., 2., 3. és 4. számú mellékletei szerint nem fogadja el, egyben utasítja 
a tulajdonosi képviselőt, hogy a társaság taggyűlésén a Közgyűlés ezen 
álláspontját képviselje. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a tulajdoni hányadának 

megfelelő tőkepótlási kötelezettségének nem tud eleget tenni. A törzstőke 
leszállítására vagy a társaság átalakulására tesz javaslatot, egyben utasítja a 
tulajdonosi képviselőt, hogy a társaság taggyűlésén a Közgyűlés ezen álláspontját 
képviselje. 

 
Felelős: - a határozat közléséért: 
           a polgármester 
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft. tulajdonosi képviselője 
           a vagyonkezelési osztály vezetője  
Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 
                8 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 1 fő 
(Pintér Attila), ellene szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Sztankovics László), tartózkodott 1 fő (Barta Endre), nem szavazott 2 
fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán)  – nem fogadta el és 
a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

425/2017. (VI.15.) határozata  
az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft. könyvvizsgálójának 

megválasztásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető 
Korlátolt Felelősségű Társaság jelenlegi könyvvizsgálója 2015. május 31-én történő 
megbízatása lejárta miatt a társaság taggyűlésének nem javasolja 2017. június 01-től 
2018. május 31-ig Sümeginé Juhász Ilonát a társaság új könyvvizsgálójának 
megválasztani. 
 
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 III. határozati javaslatot – mellette szavazott 9 fő 
(Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), tartózkodott 2 fő 
(Barta Endre, Pintér Attila), nem szavazott 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, 
Szabó Zsolt), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
426/2017. (VI.15.) határozata  

a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. ajánlatának elbírálásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte a Dunaújvárosi Víz-, 

Csatorna- Hőszolgáltató Kft. (a továbbiakban: DVCSH Kft.) jelen határozat 
mellékletét képező az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft. tőke emelésében 
való részvételre vonatkozó ajánlatát, melyet nem tud értékelni mindaddig, amíg a 
DVCSH Kft. nem küldi el, a 2017. évre vonatkozó üzleti tervét, melyben látható a 
tőkeemelésből származó ügyletnek a DVCSH Kft. gazdálkodásra való hatása és 
megnyugtatóan kiderül, hogy a távhő szolgáltatás, továbbá az ivóvíz szolgáltatás, 
valamint a szennyvíz elvezetés szolgáltatás folyamatos ellátásának biztonságát 
nem veszélyezteti. Egyben utasítja a tulajdonosi képviselőt, hogy az Energo-
Hőterm Beruházó, Működtető Kft. taggyűlésén a Közgyűlés ezen álláspontját 
képviselje, vagyis ne fogadja el a DVCSH Kft. tőkeemelési ajánlatát. 

 
Felelős: - a határozat közléséért: 
           a polgármester 
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
           az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft. tulajdonosi képviselője 
           a vagyonkezelési osztály vezetője  
Határidő: - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését 
                  követő 8 napon belül 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a DVG Dunaújvárosi 

Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a DVCSH Kft. 1. pontban hivatkozott ajánlatának 
taggyűlési megtárgyalását kezdeményezze, kérje a 2017. évre vonatkozó üzleti 
tervét, melyben látható a tőkeemelésből származó ügyletnek a társaság 
gazdálkodásra való hatása. 

 
Felelős: - a határozat közléséért: 
                a polgármester 
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
           a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
Határidő: - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését 
                  követő 8 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), 
tartózkodott 2 fő (Barta Endre, Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), 
távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
427/2017. (VI.15.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 47/2017. (I.19.) határozata 
mellékletét képező Intézkedési terv kiegészítéséről 

(Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft.) 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kiegészíti Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Közgyűlésének 47/2017. (I.19.) határozata mellékletét képező, az Állami 
Számvevőszék általi ellenőrzéshez kapcsolódó és a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító 
Szolgáltató Kft.-t érintő Intézkedési tervet az Állami Számvevőszék felhívására, a 
bérleti-üzemeltetési szerződéssel, valamint a beszámolók elkészítésével és 
alátámasztásával összefüggésben feltárt szabálytalanságok tekintetében a felelősség 
tisztázása érdekében, egyúttal felkéri a polgármestert, hogy jelen határozat mellékletét 
képező kiegészített intézkedési tervet aláírja és az Állami Számvevőszékről szóló 
2011. évi LXVI. törvény 33. § (1) bekezdése alapján az Állami Számvevőszék részére 
küldje meg. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester  
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály osztályvezetője 
                a belső ellenőrzési osztály osztályvezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 
                  8  napon belül 
                - az intézkedési terv megküldésére: a határozat közlését követő 8 napon 
                  belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „B” változatát – mellette 
szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Sztankovics László), ellene szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Pintér Attila), nem 
szavazott 2 fő (Barta Endre, Szabó Zsolt), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

428/2017. (VI.15.)  határozata  
a Dunamenti Regionális Népfőiskola bérleti szerződésének felmondásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte jelen határozat 

mellékletét képező, a Dunamenti Regionális Népfőiskola (2400 Dunaújváros, 
Jókai M. u. 19.) 2017-2020 évi üzleti tervét, mely tartalmazza a folyamatban lévő 
és jövőbeni pályázatok listáját, pályázatnyertesség esetén elérhető támogatások 
összegét, valamint a havi működési kiadások tételes kimutatását. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozat 1. pontjában 

hivatkozott üzleti terv ismeretében nem látja biztosítottnak a Dunamenti 
Regionális Népfőiskola részéről a bérleti díj fizetési kötelezettség folyamatos 
teljesítését, ezért úgy határoz, hogy helyben hagyja Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Közgyűlésének 384/2017. (V.18.) határozatában hivatkozott bérleti 
szerződés felmondását azzal, hogy a birtokbavétel időpontja 2017. június 30. 
napja. 

 
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 



58 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
429/2017. (VI.15.) határozata 

Rácalmás Város Önkormányzata elszámolásának elfogadására – 
sebességcsökkentő sávelhúzás - Hankook – Dunaújváros északi terület 

iparterület 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja Rácalmás Város 
Önkormányzata által megküldött, a határozat mellékletekén csatolt elszámolást, 
egyben kinyilvánítja, hogy a Hankook - Dunaújváros északi iparterületen, a 
sebességcsökkentő sávelhúzási munkákkal kapcsolatosan megszületett 265/2017. 
(IV.21.) határozatának megfelelően bruttó 6.394.710,- Ft-ot megfizet a 
sebességcsökkentő sávelhúzás munkálatainak végrehajtásával, egyben felkéri a 
polgármestert, hogy Rácalmás Város Önkormányzata és Dunaújváros Megyei Város 
Önkormányzata között 2016. június 20-án kelt megállapodás 3. pontja szerint jelent 
határozatban jelzett költség kiegyenlítésével kapcsolatos lépéseket tegye meg a 
határozathozataltól számított 15 napon belül. 
 
Felelős: - a határozat közléséért:  
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője  
       a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 
                nyolc napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés Barta Endre képviselő módosító javaslatát – 
mellette szavazott 4 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Pintér Attila, Szabó Zsolt), 
ellene szavazott 3 fő (Cserni Béla, Iván László, Izsák Máté), tartózkodott 7 fő (Cserna 
Gábor, Gombos István, Hingyi László, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Sztankovics László), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – nem fogadta el és a 
következő határozatot hozta: 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
430/2017. (VI.15.) határozata 

 Barta Endre képviselő  
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Barta Endre képviselő javaslatát, mely 
szerint a DVG Zrt.-vel a Fáy A. utcai műfüves pályára vonatkozó vállalkozási 
szerződést három hónap időtartamra kösse meg az önkormányzat, nem fogadta el. 
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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, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem szavazott 1 fő 
(Barta Endre), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
431/2017. (VI.15.) határozata 

 a Fáy A. utcai műfüves pálya üzemeltetéséről 
(DVG Zrt. ajánlata) 

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

Vagyonkezelő Zrt.-t (2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.) megbízza az önkormányzat 
tulajdonát képező, dunaújvárosi 451/57 hrsz. alatti, Fáy A. utcai műfüves futballpálya 
üzemeltetésével, 2017. július 1. napjától, 280.500,- Ft+áfa/hó vállalkozói díjért, jelen 
határozat mellékletét képező határozatlan időre szóló vállalkozási szerződésben foglalt 
feladatok ellátására. 

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

határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a 
pénzügyi teljesítésről a határozat mellékletét képező vállalkozási szerződésben 
megjelölt időpontig, valamint jelen határozat mellékletét képező vállalkozási szerződés 
aláírására, egyúttal felkéri a polgármestert jelen határozat közlésére. 

 
3. Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozat 1. pontjában megjelölt 

üzemeltetésre 280.500,- Ft+áfa/hó összeget biztosít vállalkozói díjként Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és végrehajtási 
szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) költségvetésének 5. melléklet Vagyonkezelési 
feladatok alcím dologi kiadások előirányzat során az 5.b. melléklet 24.7. Folyamatban 
levő kötelezettségek tartaléka és az általános tartalék előirányzat sorokról történő 
átcsoportosítás útján. 

  
Felelős:   -  a határozat végrehajtásáért:  

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

Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztály részére való 
                   megküldést követő 8 napon belül 
                -  a szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való közlését követő 
                   30 napon belül 

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

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

 
Felelős:   - a költségvetés módosításáért: 

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

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
432/2017. (VI.15.) határozata 

az önkormányzat tulajdonát képező és a DVG Zrt. kezelésében lévő lakások 
és nem lakás célú helyiségek vonatkozásában a 2016. évi ingatlankezelés, 
gazdálkodás bevételeiről és kiadásairól készült elszámolás elfogadásáról, 

lakásbérleti díjtartozások leírásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a DVG Dunaújvárosi 

Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2016. évi lakóház-
kezelési  beszámolóját, továbbá az önkormányzat tulajdonában álló lakások, és 
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjbevételének felhasználásáról 
készült elszámolást 26.254.541,- Ft veszteséggel. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése engedélyezi, hogy a DVG 

Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság a határozat 
mellékletét képező tételes kimutatás alapján törölje az önkormányzat tulajdonát 
képező lakások és nem lakás célú helyiségek bérleti díj hátralékából a 2016. év 
végéig felhalmozódott, mindösszesen 2.693.922,- Ft összegű behajthatatlan 
követeléseket. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a 2017. évi 

költségvetésben tervezésre került a 2016. évi lakás és helyiség gazdálkodás 
bevétele és kiadása. A két jogcím összegének különbözete biztosítja az 1. 
pontban meghatározott veszteség rendezését. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert jelen 

határozat közlésére. 
 

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:         
                 a polgármester                                    
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója  

                     a vagyonkezelési osztály vezetője 
                     a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
                     a közigazgatási osztály vezetője 

Határidő:  a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztálynak való 
                   megküldését követő 8 napon belül 
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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, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) 
– elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlése 

433/2017. (VI.15.)  határozata  
a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 2017. évi 

ingatlankezelési terve elfogadása tárgyában 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és jóváhagyja a DVG 

Dunaújvárosi Zártkörűen Működő Részvénytársaság - az önkormányzat 
tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
díjbevételéről és felhasználásáról szóló – 2017. évi ingatlankezelési tervét, mely 
szerint a társaság várhatóan 17.000.000,- Ft veszteséggel számol, a lakások 
vonatkozásában a tervezett veszteség 6.000.000,- Ft, a nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek vonatkozásában 11.000.000,- Ft. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a DVG Zrt. elnök-

vezérigazgatóját, hogy a bevételekről és ráfordításokról készítsen havonta 
tételes, a lakásokra és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekre való bontás 
szerinti kimutatást, mely alapján a különbözet havonta elszámolandó és 
pénzügyileg rendezendő.  

 
Felelős: - a határozat közléséért: 

                   a polgármester 
                 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                   a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója 

                         a Vagyonkezelési Osztály vezetője 
                      a Közigazgatási Osztály vezetője 

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

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az 1. pontban 
meghatározott hiányra a bevételek és kiadások megtervezésével a forrást 
biztosítja a 2017. évi önkormányzati költségvetés 5. melléklet 15. Lakás és 
helyiséggazdálkodás alcím dologi kiadások kiemelt előirányzat terhére.  

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba 
vételéről és pénzügyi teljesítéséről, valamint felkéri a polgármestert jelen 
határozat közlésére. 

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

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetése módosítása 
során vegye figyelembe. 
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6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése 
tervezésekor a DVG Zrt. által végzett ingatlankezelési feladatok ellátására a nem 
lakás céljára szolgáló helyiségek vonatkozásában 2.590.079,- Ft összeget  
(Vagyonkezelési Osztály költséghely) és a lakások vonatkozásában 4.678.477,- 
Ft összeget (Közigazgatási Osztály költséghely) vegyen figyelembe, továbbá a 
vételárhátralék kezelési feladatokra 2.286.000,- Ft (Vagyonkezelési Osztály 
költséghely) összeget tervezzen. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                a polgármester  
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
                a közigazgatási osztály  osztályvezetője 
              - a költségvetés tervezéséért:  
                a jegyző   
              - a költségvetési és pénzügyi osztály osztályvezetője 
Határidő: a 2017. évi költségvetés módosításának időpontja 
                a 2018. évi költségvetés tervezés 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, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), távol lévő 1 
fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
434/2017. (VI.15.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő 
Zrt. között a dunaújvárosi 3371/3 helyrajzi számú ingatlanon található épület őrzésére 

vonatkozó vállalkozási szerződés módosításáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a dunaújvárosi 3371/3 hrsz.-ú erdő, kivett 

gazdasági épület, udvar és kivett büfé udvar megnevezésű ingatlanon található épület 
őrzésére vonatkozó, 2017. április 11-én létrejött vállalkozási szerződést 2017. május 
25. napjáig meghosszabbítja. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a határozat mellékletét képező vállalkozási szerződés 
módosítás aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester  
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
               a gazdasági igazgatóság vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését 
                   követő 8 napon belül     
                 - a szerződés módosítás aláírására: a határozat közlését követő 30 
                   napon belül 

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

meghatározott feladat ellátására bruttó 1.026.262,- Ft erejéig forrást biztosít a 2017. évi 
költségvetés 5. melléklet 14. vagyongazdálkodási feladatok, dologi kiadások során az 
5.b. melléklet általános tartalék soráról történő átcsoportosítással.  

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 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:  
                          a jegyző  
                        - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                          a gazdasági igazgatóság költségvetési és pénzügyi 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, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), távol lévő 1 
fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
435/2017. (VI.15.) határozata 

a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dunaújvárosi Tagintézménye 
Dunaújváros, Bóna I. u. 7. szám alatti telephelye 

működési feltételei biztosítására 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Fejér Megyei 
Pedagógiai Szakszolgálat elhelyezésével kapcsolatban a feltételek kialakítására 
1.500.000,- összeget biztosít. A DVG Zrt.-vel fennálló bérleti jogviszony megszűnése 
után fennmaradó összeget 443.418,- forint összeggel kiegészíti a 2017. évi 
költségvetési rendelet 5.b mellékelt „Intézményi tartalék” sorából. Az 1.500.000,- forint 
fedezetet a költségvetési rendelet 7.b mellékletének a „Fejér Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat Dunaújvárosi Tagintézménye Dunaújváros, Bóna I. u. 7. szám alatti 
telephelye működési feltételei biztosítása” elnevezésű új soron szerepelteti. 

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

működéshez szükséges átalakítási, tisztasági festési munkák elvégzésére a DVG Zrt-től 
árajánlatot kérjen be, valamint az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményének 
kikérését követően a kivitelezéshez szükséges szerződéseket aláírja. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 

     a polgármester 
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

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

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

döntést a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításakor vegye 
figyelembe. 

     
Felelős:   - a költségvetés módosításáért: 

     a jegyző 
 - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
     a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
 Határidő:   a 2017. évi költségvetés következő módosításának időpontja 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat 

közlésére. 
       

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
             a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
    a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 
     Határidő:    a határozat közlésére: 2017. június 29. 



66 
 

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, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), távol lévő 1 fő (Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
436/2017. (VI.15.) határozata 

a József Attila Könyvtár alapító okiratának módosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 171/2015. (IV.23.) határozata 2. 
számú mellékletével elfogadott, a József Attila Könyvtár Dunaújváros intézmény 
Alapító Okirata módosítására az alábbi módosító okiratot fogadja el: 

„Okirat száma: 12787-4/2017 
Módosító okirat 

A József Attila Könyvtár Dunaújváros Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
által 2015. április 23. napján kiadott, 926-7/2015 számú alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Közgyűlése 436/2017. (06.15.) határozata alapján – a következők szerint 
módosítom: 
 
1. Az alapító okirat 3.1.1 pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„3.1.1. megnevezése: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése” 
2. Az alapító okirat 4.3. pont (e) alpontjából a „közművelődési rendezvényeket” 
szövegrész elhagyásra kerül. 
3. Az alapító okirat 4.3. pontja a következő alpontokkal egészül ki: 
„(l) a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési 
szabályzatban meghatározott fő céljait küldetésnyilatkozatban közzé teszi; 
(m) az általa üzemeltetett, kiskorúak által is használható, internet-hozzáféréssel 
rendelkező számítógépek használatát a kiskorúak védelmét lehetővé tevő, könnyen 
telepíthető és használható, magyar nyelvű szoftverrel ellátva biztosítja a kiskorúak 
lelki, testi és értelmi fejlődésének védelme érdekében.” 
4. Az alapító okirat 5.3. pontja elhagyásra kerül.  
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni.” 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a módosító okiratot, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratot aláírja és egyúttal nyújtson be kérelmet a Magyar 
Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóságához – az 1. pontban hozott döntésről a 
jelen határozat, a jelen határozat 1. számú mellékletét képező módosító okirat, 
valamint a 2. számú mellékletét képező egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okirat megküldésével – a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                   a polgármester  
                 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                   a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő:   2017. június 23. 
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3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 
határozatot küldje meg a József Attila Könyvtár részére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                 a polgármester  
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: 2017. június 29. 
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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, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), távol lévő 1 fő (Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
437/2017. (VI.15.) határozata 

a József Attila Könyvtár SZMSZ-ének módosításáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. augusztus 1-jei hatállyal 
jóváhagyja a József Attila Könyvtár határozat mellékleteként csatolt Szervezeti és 
Működési Szabályzatát, egyúttal a Közgyűlés hatályon kívül helyezi a József Attila 
Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról szóló 577/2015. 
(X.15.) határozatát. 
 
Felelős:  - a határozat közléséért: 

            a polgármester 
          - a határozat közlésében való közreműködésért: 

 a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő:  2017. július 14. 
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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, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
438/2017. (VI. 15.) határozata  

a Dunaújvárosi Óvoda Aprók Háza Tagóvodájának névváltoztatásáról; 
a Dunaújvárosi Óvoda Alapító Okiratának módosításáról  

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

Óvoda Aprók Háza Tagóvodája elnevezés helyébe a Dunaújvárosi Óvoda 
Szivárványos Aprók Háza Tagóvodája elnevezés lépjen. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 227/2002. (VII. 11.) számú 

határozatával elfogadott Dunaújvárosi Óvoda Alapító Okirata módosítására az 
alábbi módosító okiratot fogadja el: 

 
„Okirat száma: 17119-5/2017. 

Módosító okirat 
A Dunaújvárosi Óvoda a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése által 2016. június 8. napján kiadott, 12987-3/2016. számú alapító 
okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján 
– Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 438/2017. (VI. 
15.) határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom: 
1. Az Alapító Okirat 6.2. pont 1. pontja helyébe a „Dunaújvárosi Óvoda Szivárványos 
Aprók Háza Tagóvodája” megnevezés kerül. 
2. Az Alapító Okirat 6.2. pont 13. pontja elhagyásra kerül.  
3. Az Alapító Okirat 6.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„6.3. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a 
köznevelési intézmény 
 

 
feladatellátási hely megnevezése maximális gyermek-, 

tanulólétszám 

1 
Dunaújvárosi Óvoda Szivárványos Aprók 
Háza Tagóvodája 

144 

2 Dunaújvárosi Óvoda Aranyalma Tagóvodája 95 
3 Dunaújvárosi Óvoda Bóbita Tagóvodája 75 

4 
Dunaújvárosi Óvoda Csillagvirág 
Tagóvodája 

96 

5 Dunaújvárosi Óvoda Duna-parti Tagóvodája 100 
6 Dunaújvárosi Óvoda Eszterlánc Tagóvodája 175 
7 Dunaújvárosi Óvoda Katica Tagóvodája 40 

8 
Dunaújvárosi Óvoda Kincskereső 
Tagóvodája 

71 

9 Dunaújvárosi Óvoda Margaréta Tagóvodája 125 
10 Dunaújvárosi Óvoda Napsugár Tagóvodája 175 
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11 
Dunaújvárosi Óvoda Római Városrészi 
Tagóvodája 
 

171 

12 
Dunaújvárosi Óvoda Százszorszép 
Tagóvodája 

96” 

4. Az Alapító Okirat 6.4. pont 13. pontja elhagyásra kerül a további szerkezeti 
egységek számozásának értelemszerű megváltozásával. 
Jelen módosító okiratot 2017. augusztus 31. napjától kell alkalmazni.” 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a módosító okiratot, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratot aláírja és egyúttal nyújtson be kérelmet a Magyar 
Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóságához – az 1. és 2. pontban hozott 
döntésről a jelen határozat, a jelen határozat 1. számú mellékletét képező 
módosító okirat, valamint a 2. számú mellékletét képező egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okirat megküldésével – a törzskönyvi nyilvántartáson történő 
átvezetés céljából. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
               a polgármester  
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: 2017. június 23. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Dunaújvárosi Óvoda 

vezetőjét, hogy az 1. és 2. pontban foglalt döntésnek megfelelően módosítsa az 
intézmény dokumentumait. 

 
Felelős:   a határozat végrehajtásáért:  
               a Dunaújvárosi Óvoda vezetője 
Határidő: 2017. szeptember 1. 

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

határozatot küldje meg a Dunaújvárosi Óvoda vezetője részére. 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
439/2017. (VI.15.) határozata 

 állásfoglalás kialakítására a hajléktalan ellátórendszer további működtetéséről 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte a Magyar 

Mentőszolgálat Alapítvány képviselője által a hajléktalan ellátórendszer további 
működtetésére vonatkozó – a határozat mellékletében található – ajánlatát és 
koncepcionálisan az ajánlat „C” változatát úgy támogatja, hogy a dunaújvárosi 
hajléktalan ellátás egy helyen, a Dunaújváros, Kandó Kálmán tér 4. szám alatti 
ingatlanon történjen, a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány által finanszírozott 
beruházással létrehozott férőhelybővítéssel. 

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

Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő Útkeresés Segítő 
Szolgálat által működtett hajléktalan ellátást nyújtó szakmai egységeit 
(hajléktalan személyek átmeneti otthona, hajléktalan személyek nappali 
melegedője, éjjeli menedékhely) fenntartóváltással, ellátási szerződés 
megkötése mellett 2018. január 1. napjától adja át a Magyar Mentőszolgálat 
Alapítvány részére annak érdekében, hogy az 1. pontban írt beruházással a 
férőhelybővítés megvalósuljon és a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány a 
Dunaújváros, Papírgyári út 11. szám alatti ingatlan helyett a dunaújvárosi 
hajléktalan ellátást a Dunaújváros, Kandó K. tér 4. szám alatti, általa kibővített 
ingatlanon gyakorolja. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a feladatátadáshoz kapcsolódó, a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány által 
vállalt beruházásra vonatkozó tárgyalásokat a Magyar Mentőszolgálat 
Alapítvány kuratóriumának elnökével folytassa le, a beruházás műszaki, építési 
és kivitelezési dokumentációjának, költségvetésének, a kivitelezés 
ütemezésének dokumentációját a Magyar Mentőszolgálat Alapítványtól kérje 
be, a megkötendő ellátási szerződés tervezetét készíttesse el és a 
dokumentumokat terjessze a Közgyűlés elé. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 

                          a polgármester 
                        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                          a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
        a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
        a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 

Határidő:  - a dokumentáció benyújtására: 2017. augusztus 31. 
                         - az ellátási szerződés és a beruházásra vonatkozó előterjesztés 
                           benyújtására: 2017. szeptember 21. 
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4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a DVG Dunaújvárosi 
Vagyonkezelő Zrt-t, hogy a Magyar Mentőszolgálat Alapítvánnyal jelenleg 
fennálló bérleti szerződést hosszabbítsa meg változatlan feltételek mellett 2018. 
december 31-ig. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                  a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója 
Határidő: - a Közgyűlés döntését követően haladéktalanul 

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

határozatot a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány kuratóriumának elnöke, a DVG 
Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója, valamint az Útkeresés 
Segítő Szolgálat intézményvezetője részére küldje meg. 

 
Felelős:     - a határozat végrehajtásáért: 
                    a polgármester 
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                    a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő:   - a határozat megküldésére: 2017. június 29. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő 
(Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 
1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
440/2017. (VI.15.) határozata 

a Modern Művészetért Közalapítvány 2016. évi tevékenységéről szóló 
beszámoló és közhasznúsági melléklete tudomásulvételéről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és tudomásul veszi a 

Modern Művészetért Közalapítvány 2016. évi egyszerűsített beszámolóját és 
közhasznúsági mellékletét. 

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

pontban elhatározottakról értesítse a közalapítvány képviselőjét. 
 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő:   2017. június 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő 
(Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 
1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
441/2017. (VI.15.) határozata 

a DUNAFERR Art Dunaújváros Alapítvány 2016. évi tevékenységéről szóló 
beszámoló és közhasznúsági melléklete tudomásulvételéről 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és tudomásul veszi a 

DUNAFERR Art Dunaújváros Alapítvány 2016. évi egyszerűsített beszámolóját 
és közhasznúsági mellékletét. 

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

1. pontban elhatározottakról értesítse az alapítvány képviselőjét. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója  
Határidő: 2017. június 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a III. határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő 
(Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), távol lévő 1 fő (Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
442/2017. (VI.15.) határozata 

a Vágó Eszter Múzeumi és Műemlékvédelmi Alapítvány 2016. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló tudomásulvételéről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és tudomásul veszi a 

Vágó Eszter Múzeumi és Műemlékvédelmi Alapítvány 2016. évi egyszerűsített 
beszámolóját és a tevékenységéről szóló jelentését. 

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

1. pontban elhatározottakról értesítse az alapítvány képviselőjét. 
 

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

Határidő: 2017. június 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a IV. határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő 
(Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), távol lévő 1 fő (Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

443/2017. (VI.15.) határozata 
a Dunaújvárosi Művészetért Alapítvány 2016. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló tudomásulvételéről 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és tudomásul veszi a 

Dunaújvárosi Művészetért Alapítvány 2016. évi egyszerűsített beszámolóját. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy az 

1. pontban elhatározottakról értesítse az alapítvány képviselőjét. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója  
Határidő: 2017. június 30. 



77 
 

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, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), távol lévő 1 fő (Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
444/2017. (VI. 15.) határozata 

„A látó szemért” Közalapítvány 2016. évi beszámolójának tudomásulvételéről 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi az önkormányzati 
alapítású „A látó szemért” Közalapítvány 2016. évi egyszerűsített éves 
beszámolóját és kiegészítő mellékletét. 

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

határozatot küldje meg „A látó szemért” Közalapítvány képviselőjének. 
 

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                       a polgármester 

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

Határidő:  2017. június 23. 
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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, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), távol lévő 1 fő (Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

445/2017. (VI. 15.) határozata 
a Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány 2016. évi beszámolójának 

tudomásulvételéről 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi az önkormányzati 
alapítású Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány 2016. évi egyszerűsített éves 
beszámolóját és kiegészítő mellékletét. 

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

határozatot küldje meg a Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány képviselőjének. 
 

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                       a polgármester 

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

Határidő:  2017. június 23. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a III. határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő 
(Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), távol lévő 1 fő (Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

446/2017. (VI.15.) határozata 
az „Egészségkárosodott Emberekért” Alapítvány 2016. évi beszámolójának 

tudomásulvételéről 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi az önkormányzati 
alapítású „Egészségkárosodott Emberekért” Alapítvány 2016. évi egyszerűsített 
éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét. 

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

határozatot küldje meg az „Egészségkárosodott Emberekért” Alapítvány 
képviselőjének. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                      a polgármester 
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

    a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: 2017. június 23. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a IV. határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő 
(Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem szavazott 1 fő (Lőrinczi Konrád), távol lévő 1 
fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
447/2017. (VI.15.) határozata 

a „Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítvány 2016. évi beszámolójának 
tudomásulvételéről 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi az önkormányzati 

alapítású „Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítvány 2016. évi egyszerűsített éves 
beszámolóját és közhasznúsági mellékletét. 

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

határozatot küldje meg a „Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítvány képviselőjének. 
 

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
     a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő:  2017. június 23. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a V. határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő 
(Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), távol lévő 1 fő (Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
448/2017. (VI.15.) határozata 

a Jószolgálati Otthon Közalapítvány 2016. évi beszámolójának 
tudomásulvételéről 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi az önkormányzati 

alapítású Jószolgálati Otthon Közalapítvány 2016. évi egyszerűsített éves 
beszámolóját és közhasznúsági mellékletét. 

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

határozatot küldje meg a Jószolgálati Otthon Közalapítvány képviselőjének. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
     a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő:  2017. június 23. 
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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, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László), ellene szavazott 1 fő (Cserna Gábor), távol lévő 1 fő (Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

449/2017. (VI.15.) határozata 
a szociális és egészségügyi szervezetek 2017. évi támogatására vonatkozó 

pályázatra érkezett alapítványi kérelmek elbírálásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 233/2017. (III.20.) PM 
határozattal kiírt szociális és egészségügyi szervezetek 2017. évi támogatására 
vonatkozó pályázatra benyújtott alapítványi kérelmek közül támogatja az 
alábbiakat: 

 
PÁLYÁZÓ NEVE PÁLYÁZAT TÉMÁJA TÁMOGATÁS (FT) 

ESZI-ért Alapítvány 

ESZI Barátság úti 
telephelyén közösségi tér 

felújítása (ülőgarnitúra 
csere) 

150.000,- 

Dunaújváros és Környéke 
04 Alapítvány 

Működési támogatás  500.000,- 

Dunaújvárosi 
Bölcsődékért Alapítvány 

Működési kiadások: polc, 
törölköző, abrosz, pohár 

beszerzése 
725.000,- 

 
 A pályázati támogatások fedezetét Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 2017. évi költségvetése 5. melléklete 10. sorszámú „szociális 
és egészségügyi szervezetek támogatása” előirányzata biztosítja. 

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

1. pontban hozott döntésről értesítse a pályázókat, kösse meg a nyertes 
pályázókkal a 37/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelet 3. mellékleteként 
elfogadott minta alapján készített támogatási szerződéseket, és gondoskodjon 
a kötelezettségvállalások nyilvántartásba vételéről. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:  

                a polgármester       
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

                 a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2017. június 29. 

     - a határozat végrehajtására: a szerződéskötéshez szükséges 
                dokumentumok benyújtását követő 8 munkanapon 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, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
450/2017. (VI.15.) határozata 

az oktatási és ifjúsági tevékenységű civil szervezetek 2017. évi támogatására 
vonatkozó pályázatra érkezett alapítványi kérelmek elbírálásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 234/2017. (III.20.) PM határozattal 

kiírt oktatási és ifjúsági tevékenységű civil szervezetek 2017. évi támogatására 
vonatkozó pályázatra benyújtott alapítványi kérelmek közül támogatja az 
alábbiakat: 

 
PÁLYÁZÓ NEVE PÁLYÁZAT TÉMÁJA TÁMOGATÁS 

(FT) 

„Szilágyi” Alapítvány Színházlátogatás 70.000,- 

Göllner Mária Waldorf 
Pedagógiai Alapítvány 

Működési támogatás (2017. 09.01. - 
2018. 03.31.) (részletes költségterv 
alapján) 

500.000,- 

Dunaújvárosi Szonáta 
Alapítvány 

„Zenélő gólyák” Gólyatábor a 
Zeneiskolában 

300.000,- 

Dunaújvárosi Gárdonyis 
Tanulókért Alapítvány  

Kreatív tábor (2017. 06.26 – 06.30) 200.000,- 

Kőrösi Diákalapítvány Interaktív táblarendszer és telepítése 400.000,- 

Mozgás és Mese 
Alapítvány 

Többfunkciós, egyszerre több gyermek 
számára használható mászóka 

300.000,- 

Összesen:   1.770.000,- 
 
A pályázati támogatások fedezetét Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2017. évi költségvetése 5. melléklete 13. sorszámú „oktatási és ifjúsági feladatok 
felosztható kerete” előirányzata biztosítja. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nem nyújt támogatást az alábbi 

pályázatokra: 
 

PÁLYÁZÓ NEVE PÁLYÁZAT TÉMÁJA 

Muzsikáló Fiatalok 
Alapítvány 

Énekkari dobogó 

Széchenyi Iskolafejlesztési 
Alapítvány 

ADY-napok Dunaújvárosban, díjak, jutalmak 
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3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy az 1. 
és 2. pontban hozott döntésről értesítse a pályázókat, kösse meg a nyertes 
pályázókkal a 37/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelet 3. mellékleteként 
elfogadott minta alapján készített támogatási szerződéseket, és gondoskodjon a 
kötelezettségvállalások nyilvántartásba vételéről. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                a polgármester       
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

                 a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2017. június 29. 

- a határozat végrehajtására: a szerződéskötéshez szükséges 
dokumentumok benyújtását követő 8 munkanapon 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, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

451/2017. (VI.15.) határozata 
a Szilágyi Alapítvánnyal kötött támogatási szerződés módosításáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a Szilágyi 
Alapítvánnyal a 189/2017. (III.16.) határozat alapján 2017. április 19-én megkötött 
támogatási szerződés 5.2. pontjában a támogatás felhasználásának véghatárideje 
2017. november 30. legyen. 
A Közgyűlés egyúttal felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező 
szerződés 1. sz. módosításának aláírására. 
 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő:  2017. június 29. 
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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, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
452/2017. (VI.15.) határozata 

a Dunaújvárosi Gárdonyis Tanulókért Alapítvánnyal kötött támogatási 
szerződés módosításáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a Dunaújvárosi 
Gárdonyis Tanulókért Alapítvánnyal a 355/2017. (V.18.) határozat alapján 2017. 
május 29-én megkötött támogatási szerződés  
- 2.2.a) pontjában a támogatott tevékenységek körébe „repülőjegy vásárlása” 
kerüljön a „buszbérlés, utasbiztosítás és ajándékok vásárlása” helyett, 
- 5.2. pontjában a támogatás felhasználásának kezdő időpontja 2017. március 1. 
legyen a „támogatás átutalását követő nap” helyett. 
A Közgyűlés egyúttal felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező 
szerződés 1. sz. módosításának aláírására. 
 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő:  2017. június 29. 



87 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
453/2017. (VI.15.) határozata  

a háziorvosi szolgálatok (felnőtt, gyermek, ügyelet) és a fogorvosi szolgálat 
2016. évi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a háziorvosi, a házi gyermekorvosi, a 

háziorvosi ügyeleti és a fogorvosi szolgálat 2016. évi tevékenységéről szóló 
beszámolót elfogadja. 

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

beszámoló elfogadásáról szóló határozatot küldje meg a felnőtt háziorvosi, a 
gyermek háziorvosi, a háziorvosi ügyeleti és a fogorvosi szolgálat képviselőinek. 

 
Felelős: - a határozat közléséért:  

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

Határidő:  2017. június 30. 
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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, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
454/2017. (VI.15.) határozata 

a 14. számú fogorvosi körzet ellátására Dr. Krizsán Gáborral 
háromoldalú feladatellátási szerződés megkötésére 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és Dr. Krizsán Gábor egyéni 
vállalkozó között a 2016. szeptember 6-án létrejött feladat-ellátási szerződés 
helyett a jelen határozat melléklete szerinti formában és tartalommal 
háromoldalú (Kisapostag Község Önkormányzata által is aláírt) feladat-ellátási 
szerződés kerüljön megkötésre.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a határozat mellékletét képező feladatellátási szerződést aláírja. 
 

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

Határidő: 2017. június 29. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

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

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő:   2017. június 29. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a Dunaújvárosi Bűnmegelőzési és 
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (DBKEF) ügyrendjének elfogadására” című 
napirendet a nyílt ülés tárgysorozatából – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, 
Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) 
– levette és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

455/2017. (VI.15.) határozata 
a Dunaújvárosi Bűnmegelőzési és Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 

(DBKEF) ügyrendjének elfogadásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. június 15-ei nyílt ülés 
tárgysorozatából a „Javaslat a Dunaújvárosi Bűnmegelőzési és Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórum (DBKEF) ügyrendjének elfogadásáról” című előterjesztést levette. 
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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, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
456/2017. (VI.15.) határozata 

a horvátországi Vukovárral testvérvárosi kapcsolat kialakításáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kifejezi szándékát testvérvárosi 
kapcsolat kialakítására a horvátországi Vukovárral. Felhatalmazza a polgármestert a 
határozat mellékletét képező szándéknyilatkozat aláírására. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
   a polgármester  
 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
   a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási osztályvezető  
Határidő: 2017. június 30. 
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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, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
457/2017. (VI.15.) határozata 

az önkormányzat által szervezett nemzeti ünnepek és kiemelt városi 
rendezvények akadálymentesítésére vonatkozó szándékának kifejezéséről,  
az akadálymentesítéshez szükséges további feladatok meghatározásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kifejezi azon szándékát, hogy az 

önkormányzat által szervezett nemzeti ünnepségek és a kiemelt városi 
rendezvények előkészítésekor és lebonyolításakor a jövőben lehetőség szerint 
figyelembe veszi a fogyatékkal élők speciális igényeit, egyúttal felhatalmazza a 
polgármestert a határozat mellékletét képező szándéknyilatkozat aláírására.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

       a polgármester 
      - a határozat végrehajtásában való közreműködését:  
       a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási osztályvezető  

Határidő: a szándéknyilatkozat aláírására: 2017. június 30.  
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az infokommunikációs 
akadálymentesítés érdekében támogatja, hogy a jövőben az önkormányzat által 
szervezett nemzeti ünnepségeken és a kiemelt városi rendezvényeken a 
hallássérült emberek számára szakképzett jelnyelvi tolmácsolást biztosít.  

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a jelen határozat 2. pontjában 

meghatározott cél megvalósítása érdekében a 2018. évi költségvetésben 
forrást biztosít a jelnyelvi tolmács képesítés megszerzéséhez szükséges 
költségek, valamint a képesítés megszerzését követően a jelnyelvi tolmács 
foglalkoztatása során felmerülő költségek fedezetére.  

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

pontban rögzített kötelezettségvállalást az önkormányzat 2018. évi 
költségvetésének tervezése során vegye figyelembe.  

 
 Felelős: - a költségvetés tervezéséért:  

        a polgármester 
             - a költségvetés tervezésének előkészítésében való közreműködésért: 

       a költségvetési és pénzügyi osztályvezető 
       a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási osztályvezető  

 Határidő: 2018. 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, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
458/2017. (VI.15.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Helyi Esélyegyenlőségi Programja áttekintésének elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programját helyben hagyja, azt megerősíti, 
és az eltelt két év áttekintését elfogadja.  
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

            a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási osztályvezető 
Határidő: 2017. június 16.  
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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, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) 
– elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

459/2017. (VI.15.) határozata 
A Dr. Kovács Pál Közszolgálati Újrakezdési Alapítvány 2016. évi 

beszámolójának elfogadásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése, a DVG Dunaújvárosi 

Vagyonkezelő Zrt., mint alapító, által létrehozott Dr. Kovács Pál Közszolgálati 
Újrakezdési Alapítvány – a határozat mellékletét képező - 2016. évi beszámolóját 
megtárgyalta, és tudomásul veszi. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

határozat közlésére. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

 a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgató             
Határidő: 2017. június 30. 
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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, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Sztankovics László), nem szavazott 1 fő (Szabó Zsolt), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) 
– elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
460/2017. (VI.15.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatásetikai 
alapelveiről és az etikai eljárás rendjéről szóló szabályzat elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a jelen határozat melléklete 
szerinti „Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatásetikai 
alapelveiről és az etikai eljárás rendjéről” szóló szabályzatát, egyúttal hatályon kívül 
helyezi a Dunaújváros Megyei Jogú Városi Polgármesteri Hivatala Etikai Kódexének 
elfogadásáról szóló 200/2014. (V.29.) határozatát.   
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                a jegyző 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
                a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási osztályvezető  
Határidő: 2017. június 16.    
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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, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

461/2017. (VI.15.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város környezeti állapotáról szóló 

tájékoztatójáról és annak kiadásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Dunaújváros Megyei 
Jogú Város környezeti állapotáról szóló tájékoztatóját. 

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

pontban elfogadott környezeti állapotáról szóló tájékoztatót kiadvány 
formájában tegye közzé és hozzáférhetővé a lakosság számára, többek között 
az önkormányzat hivatalos internetes honlapján is, valamint annak nyomdai 
munkáit rendelje meg a TEXT Nyomdaipari Kft-től (2400 Dunaújváros, 
Papírgyári út 49.) 472 000 Ft + 23 600,- Ft Áfa, összesen bruttó 495 600,- Ft 
áron, mely kiadás fedezete a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlésének 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló 6/2017. (II.17.) számú önkormányzati rendelete, 5. melléklet, 7. 
környezetvédelem és hulladékgazdálkodás cím, dologi kiadások sorában 
rendelkezésre áll. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő:   2017. szeptember 30. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 2. 

pontban szereplő kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével kapcsolatos 
teendőket végezze el. 

 
 Felelős:  - a határozat végrehajtásáért 
       a jegyző 
     - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért: 
       a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 

Határidő:  2017. június 20. 
 


