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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. augusztus 3-ai 
rendkívüli nyílt ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános 
adatai:  
 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjait – mellette 
szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 4 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Iván László, 
Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
526/2017. (VIII.03.) határozata 

a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjának elfogadásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. augusztus 3-ai rendkívüli nyílt 
ülés napirendi pontjait elfogadta az alábbiak szerint: 

1. Javaslat a szennyvíztisztító telep felújítási munkálatainak tárgyában közbeszerzési  
eljárás eredményének megállapítására 

2. Javaslat a “Szennyvíztisztító telep felújítási munkálatainak tárgyában induló 
közbeszerzési eljárás során a műszaki ellenőri tevékenység ellátásának 
biztosítása”  tárgyban benyújtott ajánlatok értékelésére, a nyertes kiválasztására, 
valamint a megbízási szerződés-tervezet jóváhagyására 

     
3. Javaslat a KEHOP-2.2.2-15-2015-00044, a Dunaújvárosi Szennyvíz Agglomeráció 

Csatornázása és Csatorna Hálózat Fejlesztése elnevezésű projekt kivitelezői 
szerződésének aláírására 

 
4. Javaslat a Napsugár Tagóvoda és az Aprók Háza Tagóvoda felújítására 

vonatkozó vállalkozási szerződések 1. számú módosítására 
 
5. Javaslat Dunaújváros területén intelligens gyalogátkelő telepítésére 
 
6. Javaslat Kilátó kialakításának megvalósítására 

    
7. Javaslat a Modern Városok Program keretében elkészített Zöld SZTK kiviteli    

terveinek átadására 
 

8. Javaslat a Dunaújvárosi Élményfürdő önkormányzati tulajdonba kerüléséhez 
szükséges döntés meghozataláról 
 

9. Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. folyószámla-hitelkeret 
igénybevételéhez szükséges kezességvállalás megadására 

     
  10. Javaslat a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. közfeladat ellátásához 

szükséges forrás biztosításáról 
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11. Javaslat a 493/2017. (VI.27.) határozat 1. pontjának módosítására - Dunaújváros 
MJV Önkormányzata vagyon- és felelősségbiztosítása 

 
12. Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda Alapító Okiratának módosítására 

    
13. Javaslat a József Attila Könyvtár alapító okiratának, valamint a Közgyűlés 

436/2017. (VI.15.) határozatának módosítására 
 

Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a rendkívüli nyílt ülésre meghívott személyek 
számára tanácskozási jogot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, 
Cserni Béla, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Hingyi László), 
távol lévő 4 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Iván László, Szabó Zsolt) – 
biztosított és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
527/2017. (VIII.03.) határozata 

a tanácskozási jog biztosításáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. augusztus 3-ai rendkívüli 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 rendkívüli nyílt ülés jegyzőkönyvvezetőjét – 
mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, 
Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 4 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, 
Iván László, Szabó Zsolt) – megválasztotta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
528/2017. (VIII.03.) határozata 

a közgyűlés rendkívüli nyílt ülése jegyzőkönyvvezetőjének személyéről 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közgyűlés rendkívüli 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 – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 4 
fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Iván László, Szabó Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
529/2017. (VIII.03.) határozata 

a szennyvíztisztító telep felújítási munkálatainak tárgyában közbeszerzési 
eljárás eredményének megállapításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 490/2017. (VI.27.) határozatával 

támogatta a „Dunaújvárosi szennyvíztisztító telep felújítása” tárgyban a 
közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § bekezdése szerinti nyílt 
közbeszerzési eljárás lefolytatását.  
 

2. A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Közgyűlése megállapítja, hogy a Brivi-szer Kft. (2428 Kisapostag, Hársfa köz 1.) 
ajánlattevő által benyújtott ajánlat érvényes, vele szemben nem áll fenn kizáró ok és 
ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. Az ajánlattevő ajánlata megfelel az 
ajánlattételi felhívásban és a vonatkozó jogszabályokban – különösen a Kbt.-ben – 
foglaltaknak. 
 

3. A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Közgyűlése megállapítja, hogy Dominik és Szép Kft. (1032 Budapest, Föld utca 51. 
földszint 2.) ajánlattevő által benyújtott ajánlat érvényes, vele szemben nem áll fenn 
kizáró ok és ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. Az ajánlattevő ajánlata 
megfelel az ajánlattételi felhívásban és a vonatkozó jogszabályokban – különösen a 
Kbt.-ben – foglaltaknak. 
 

4. A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Közgyűlése megállapítja, hogy Géptech-szer Kft. (2400 Dunaújváros, Semmelweis 
utca 1. 3. em/10.) ajánlattevő által benyújtott ajánlat érvényes, vele szemben nem áll 
fenn kizáró ok és ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. Az ajánlattevő 
ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban és a vonatkozó jogszabályokban – 
különösen a Kbt.-ben – foglaltaknak. 
 

5. A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Közgyűlése megállapítja, hogy Timpanon P+P Kft. (2459 Rácalmás, József Attila u. 
42.).) ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pont vonatkozásában érvénytelen, nem 
tett eleget a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak, tekintettel arra, hogy nem nyújtott 
hiánypótlást, melyben ajánlattevő a Kbt. 66.§ (6) bekezdés b) pontja alapján nem 
nyilatkozott, hogy mely alvállalkozó(ka)t veszi igénybe. 
 

6. A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Közgyűlése megállapítja, hogy Duna Komplex Bau Kft. (1063 Budapest, Szinyei 
Merse Pál utca 10.) ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pont vonatkozásában 
érvénytelen, nem tett eleget a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak, tekintettel arra, 
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hogy nem nyújtott be hiánypótlást melyben ajánlattevő a Kbt. 66.§ (6) bekezdés b) 
pontja alapján nem nyilatkozott, hogy mely alvállalkozó(ka)t veszi igénybe. 
 

7. A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Közgyűlése megállapítja, hogy az eljárás eredményes. 

 
8. A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Közgyűlése megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a BRIVI-SZER Kft. 
(2428 Kisapostag, Hársfa köz 1.) ajánlattevő, tekintettel arra, hogy a legalacsonyabb 
összegű ellenszolgáltatás szempontja szerinti ajánlatot tette. 
 

9. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban foglalt közbeszerzési 
eljárás keretében benyújtott ajánlatok alapján a BRIVI-SZER Acélszerkezet-gyártó és 
Szolgáltató Kft.-t (Székhely: 2428 Kisapostag, Hársfa köz 1.) mint a legkedvezőbb 
érvényes ajánlatot benyújtó gazdasági szervezetet nyilvánítja nyertesnek és 
felhatalmazza a Polgármestert a kapcsolódó szerződés aláírására. A nyertes ajánlat 
összege nettó 147.962.763,- Ft 
 

10. Az 1. pontban szereplő kötelezettségvállalásra a fedezetet Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Közgyűlésének 490/2017. (VI.27.) 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. augusztus 18. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 4 
fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Iván László, Szabó Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
530/2017. (VIII.03.) határozata 

a “Szennyvíztisztító telep felújítási munkálatainak tárgyában induló 
közbeszerzési eljárás során a műszaki ellenőri tevékenység ellátásának 

biztosítása”  tárgyban benyújtott ajánlatok értékeléséről, a nyertes 
kiválasztásáról, valamint a megbízási szerződés-tervezet jóváhagyásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a szennyvíztisztító telep felújítási 

munkálatainak tárgyában induló közbeszerzési eljárás során a műszaki ellenőri 
tevékenység ellátásának elvégzésével – mint legkedvezőbb ajánlatot tevőt – a 
Benibor 2007 Kft.-t (2459 Rácalmás, Hold u. 4.) bízza meg 2.346.000,- Ft + ÁFA, 
mindösszesen 2.979.420,- Ft megbízási díjért. 
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat 
közlésére, továbbá a határozat mellékletét képező megbízási szerződés 
aláírására. 
 
Felelős:  a határozat végrehajtásáért: 
     a polgármester  
     a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
     a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: a szerződés megkötésére: 2017. augusztus 18.  
 

3. A 1. pontban szereplő kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 6/2017. 
(II.17.) rendelet 7/b mellékletének 5. Viziközmű szolgáltatás/Városüzemeltetési és 
Városfejlesztési Osztály/3. Szennyvíztisztító telep, Szent I. úti átemelő felújítása 
elnevezésű feladatsoron fedezetet biztosít.  

 
Felelős:      a kötelezettségvállalás teljesítéséért:  

    a polgármester 
    a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
    a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 

Határidő:      folyamatos 



8 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Hingyi László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Barta 
Endre), távol lévő 4 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Iván László, Szabó Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

531/2017. (VIII.03.) határozata 
a KEHOP-2.2.2-15-2015-00044, a Dunaújvárosi Szennyvíz Agglomeráció 

Csatornázása és Csatorna Hálózat Fejlesztése elnevezésű projekt kivitelezői 
szerződésének aláírásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Szennyvíz 
Agglomeráció Csatornázása és Csatorna Hálózat Fejlesztése projekt megvalósítása 
érdekében a jelen határozat melléklete szerinti vállalkozási szerződés tartalmát 
megismerte és elfogadja, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
aláírására. 
 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

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

        2017. szeptember 15. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 4 
fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Iván László, Szabó Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

532/2017. (VIII.03.) határozata 
 Napsugár Tagóvoda és az Aprók Háza Tagóvoda felújítására vonatkozó 

vállalkozási szerződések 1. számú módosítására 
 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a Napsugár Tagóvoda és az 
Aprók Háza Tagóvoda felújításának és energetikai korszerűsítésének tárgyában a 
DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel 2017. május 10-én kötött Vállalkozási 
szerződések módosításához. 
 

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
határozat 1. számú mellékletét képező Vállalkozási szerződés 1. számú 
módosítását, illetve a határozat 2. számú mellékletét képező Vállalkozási szerződés 
1. számú módosítását a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel írja alá. 
     

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

Határidő:  2017. augusztus 15. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 4 
fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Iván László, Szabó Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

533/2017. (VIII. 03.) határozata 
Dunaújváros területén intelligens gyalogátkelő telepítésére  

 
1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a Dunaújváros 

területén intelligens gyalogátkelő telepítésére Vállalkozási Szerződést kíván kötni 
a Pearl Enterprises Kft.-vel (Telephely: 4026 Debrecen, Rózsahegy utca 17.), 
bruttó 13.962.902,- Ft, azaz bruttó tizenhárommillió-kilencszázhatvankettőezer-
kilencszázkettő forint összeg felhasználásával. 
 

2) Az 1. pontban meghatározott kötelezettségvállalások fedezetét a Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2017. évi költségvetéséről 
és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelete 
7.a. melléklet 2. bekezdés „Városüzemeltetés” 1. sor „Közvilágítás fejlesztés 
kivitelezés” terhére biztosítja. 
 

3) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 
a határozat 1. pontjaiban rögzített feladat vonatkozásában jelen határozat 
mellékletét képező Vállalkozási Szerződést a Pearl Enterprises Kft.- vel írja alá. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő:    2017. augusztus 21.  
 

4) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy jelen 
határozatban foglalt kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetési rendelet 
módosításakor vegye figyelembe.  

 
Felelős:  - a költségvetés módosításáért:  

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

Határidő:    a költségvetés soron következő módosításának időpontja   
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 4 
fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Iván László, Szabó Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

534/2017. (VIII.03.) határozata 
Kilátó kialakításának megvalósításáról 

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

Megyei Jogú Város Önkormányzata a „Kilátó kialakítása” c. projektet saját 
költségvetése terhére bonyolítsa le. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megerősíti azon szándékát, hogy az 

1. pontban megnevezett beruházás megvalósítása érdekében a Vasmű u. 41. 
Irodaház Kft. lebonyolítóként járjon el, valamint hozzájárul ahhoz, hogy a 
közreműködői feladatok ellátására Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel megbízási szerződést kössön. 

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

a 2. pontban megnevezett és jelen határozat mellékletét képező megbízási 
szerződést 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:     2017. augusztus 10. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a jelen határozat 1. pontjában 

meghatározott feladatra 41 000 e Ft előirányzatot biztosít Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése 23.3 TOP Programok dologi 
kiadások során.  
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 4 
fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Iván László, Szabó Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

535/2017. (VIII.03.) határozata  
a Modern Városok Program keretében elkészített Zöld SZTK kiviteli terveinek 

átadásáról a Fejér Megyei Kormányhivatal részére 
 

  1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Mahler Bt. által készített 
Dunaújváros „Zöld SZTK” épületének felújítási és átalakítási terveit a Fejér Megyei 
Kormányhivatal részére átadja. 

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

az 1. pontban szereplő feladattal kapcsolatos határozat mellékletét képező 
megállapodást aláírja.  

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester 

     - a határozat végrehajtásában való közreműködéséért: 
                  a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője          
Határidő:   2017. augusztus 15. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi LászlóIzsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 4 
fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Iván László, Szabó Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

536/2017. (VIII.03.) határozata  
 a Dunaújvárosi Élményfürdő önkormányzati tulajdonba kerülésének 

előkészítéséhez szükséges döntés meghozataláról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy megvásárolja a 
Modern Városok Program, Magyarország Kormánya és Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával 
összefüggő feladatokról szóló 1394/2016.(VII.21.) Korm. határozat 6. g) pontjában 
nevesített „Új városi fürdő- és vízisport centrum” projekt keretében az MVP 
1355/2017.(VI.12.) korm. hat. 4. pontjában foglaltak szerint, a Miniszterelnökség 
GF/SZKF/546/6/2017. iktatószámú Támogatói okirata alapján az arra jogosult szerv 
által az önkormányzat költségvetési számlájára átutalt összegből a Recovery 
Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zrt. tulajdonát képező, 325/6 hrsz.-ú, 
természetben Dunaújváros, Építők útja 7/A szám alatt található, kivett élményfürdő, 
gyógyászat megjelölésű, volt “AQUANTIS” Wellness és Gyógyászati Központ 
ingatlant, az MNV Zrt. által elfogadott 780 millió forint+Áfa, azaz bruttó 
990.600.000,- Ft, plusz az ingóságokat bruttó 978,-Ft vételáron a jelen határozat 
mellékletét képező adásvételi szerződés szerint, egyben felhatalmazza a 
polgármestert annak aláírására, és felkéri a polgármestert jelen határozat közlésére. 

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

hivatkozott ingatlan őrzésével  a birtokbavétel napjától határozatlan időre, a DVG 
Zrt. által előkészített, ügyrendi igazgatási és jogi bizottság által véleményezett 
szerződés alapján, mely feladatra bruttó 4.500.000,- Ft összegben forrást biztosít az 
önkormányzat 2017. évi költségvetése 5.b. Tartalékok melléklet: Pályázati 
felkészítés és önrész során. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:  

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

Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztály részére való 
                  megküldést követő 8 napon belül 
                - az adásvételi szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való 
                  közlését követő 30 napon belül 
                - a vállalkozási szerződés aláírására: az ügyrendi, igazgatási és jogi 
                  bizottság állásfoglalását követő 8 napon belül 

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

pontokban foglalt kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetési rendelet 
következő módosítása során vegye figyelembe. 
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Felelős:    - a költségvetés módosításáért: 
              a jegyző 
            - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
              a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:    a 2017. évi költségvetés módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Hingyi László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Barta 
Endre), távol lévő 4 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Iván László, Szabó Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
537/2017. (VIII.03.) határozata  

a DVG Zrt. 400.000.000,- Ft-os folyószámla-hitelkeret 
igénybevételéhez szükséges kezességvállalásról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a DVG Dunaújvárosi 

Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban: DVG Zrt.) 400.000.000,- Ft-os, azaz 
négyszázmillió forintos folyószámla-hitelfelvételét és a társaság OTP Bank Nyrt.-vel 
kötendő naptári éven belül, 2017. december 28. napján lejáró hitelkeret szerződés 
biztosítékaként készfizető kezességet vállal az adósságot keletkeztető ügylet 
szerződésszerű teljesítéséért a jelen előterjesztésben foglalt információk 
ismeretében azzal, hogy a kezességvállalási díj mértéke a hitelösszeg 0,5%-a. 
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.§ (3) 
bekezdése d.) pontja és a 10/E. § (1) bekezdés a) pontja alapján a hitelfelvételhez és a 
kezességvállaláshoz a Kormány előzetes hozzájárulása nem szükséges. 
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozat 1. pontjában 
meghatározott kezességi kötelezettségre forrást biztosít Dunaújváros Megyei Jogú 
Város 2017. évi költségvetéséről és végrehajtási szabályairól szóló 6/2017. (II. 17.) 
költségvetésének 5.b. melléklet tartalékok: 2018. évi tartalék előirányzat terhére, 
egyben felhatalmazza a polgármestert a készfizető kezességi szerződés aláírására 
és az ahhoz szükséges jognyilatkozatok megtételére, valamint a határozat 
mellékletét képező kezességvállalási díjra vonatkozó megállapodás aláírására. 
 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a polgármester  
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztályvezető 
                a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
Határidő: -   a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap 

-   a kezességvállalási díjra vonatkozó megállapodás aláírására: 
    a kezességvállalási szerződés aláírását követő 15 napon belül 

 
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 költségvetés módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 4 
fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Iván László, Szabó Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

538/2017. (VIII.03.) határozata  
 a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. közfeladat ellátásához 

szükséges forrás biztosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Dunaújvárosi 
Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. (2400 Dunaújváros, Vasmű út 10/A.) és az 
önkormányzat között létrejött közfeladat ellátási szerződésben meghatározott 2017. 
évi feladatok ellátására, és a nem tervezett kiadások fedezésére többlet forrást biztosít 
25 millió forint összegben a 2017. évi önkormányzati költségvetés 5.b tartalékok 
melléklet: Intézményi tartalékok előirányzat terhére átcsoportosítás útján. 
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban 
foglalt kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetési rendelet következő módosítása 
során vegye figyelembe. 
 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 
       a jegyző 
    - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
      a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2017. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
 

      3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 
jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és 
a pénzügyi teljesítésről, egyúttal felkéri a polgármestert jelen határozat közlésére. 
  
Felelős: -   a határozat végrehajtásáért:  
                  a polgármester       
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a vagyonkezelési osztály vezetője                       
                  a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
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 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 4 
fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Iván László, Szabó Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
539/2017. (VIII.03.) határozata 

a 493/2017. (VI.27.) határozat 1. pontjának módosítására - Dunaújváros MJV 
Önkormányzata vagyon- és felelősségbiztosításáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 493/2017. (VI.27.) határozat 1. 
pontját az alábbiakra módosítja: 
„1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Uniqa Biztosító Zrt.-nél a 
4750597, 4750608 és4750603 kötvényszámú biztosítási szerződéseit fel kívánja 
mondani 2017. szeptember 30-ra az egy éves biztosítási időszak lejártának 
határidejére, egyben a harmincnapos felmondási idővel utasítja a polgármester a 
határozat és a felmondás közlésére.” egyben felkéri a polgármestert a határozat 
közlésére. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 az Euro-Sales Kft. ügyvezetője 
               - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:  a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra érkezéstől 
                  számított 8 napon belül        
        az ajánlat aláírására: a határozatnak az előkészítő osztályra érkezéstől 
                  számított 8 napon belül        
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 4 
fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Iván László, Szabó Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

540/2017. (VIII.03.) határozata  
 a Dunaújvárosi Óvoda Alapító Okiratának módosításáról  

 
1. 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:	17119‐15/2017. 

Módosító	okirat 

A	Dunaújvárosi	Óvoda	a	Dunaújváros	Megyei	Jogú	Város	Önkormányzata	Közgyűlése	által	
2016.	 június	 14.	 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	 540/2017.	 (VIII.	 03.)	 határozatára	 figyelemmel	 –	 a	
következők	szerint	módosítom:	
 
1.	 Az	 Alapító	 Okirat	 1.2.2.	 pontjában	 a	 „2400	 Dunaújváros,	 Vigadó	 u.	 2.”	 szövegrész	 helyébe	 a	
	 „2400	Dunaújváros,	Vigadó	utca	2.”	szövegrész	lép.	

	
2.	Az	Alapító	Okirat	4.1.	pontja	helyébe	a	következő	rendelkezés	lép:		
„A	 költségvetési	 szerv	 közfeladata:	 Magyarország	 helyi	 önkormányzatairól	 szóló	 2011.	 évi	
CLXXXIX.	 tv.	 13.	 §	 (1)	 bekezdésének	 6.	 pontja	 alapján	 óvodai	 ellátás,	 a	 nemzeti	 köznevelésről	
szóló	 2011.	 CXC.	 törvény	 (a	 továbbiakban:	 Köznev.	 tv.)	 4.	 §	 1.1	 pontja,	 valamint	 a	 8.	 §	 (1)	
bekezdésében	foglalt	óvodai	neveléssel,	a	Köznev.	tv.	4.	§	1.21.	pontja	alapján	a	többi	gyermekkel	
együtt	nevelhető	sajátos	nevelési	 igényű	gyermekek	nevelésével	összefüggő	feladatok	ellátása,	
továbbá	a	gyermekek	védelméről	és	a	gyámügyi	 igazgatásról	szóló	1997.	évi	XXXI.	 törvény	(a	
továbbiakban:	Gyvt.)	21.	§	szerinti	gyermekétkeztetés;	ingyenes	és	kedvezményes	intézményi	
gyermekétkeztetés,	továbbá	a	szünidei	gyermekétkeztetés	feladatok	ellátása.”	

	
3.	Az	Alapító	Okirat	4.3.	pontja	a	következő	szövegrésszel	egészül	ki:		
„Gondoskodik	 a	 gyermekek	 számára	 az	 óvodai	 nevelési	 napokon	 a	 déli	 meleg	 főétkezés,	
valamint	tízórai	és	uzsonna	formájában	két	kisétkezés	biztosításáról.”	

	
4.	 Az	 Alapító	 Okirat	 5.1.	 pontjában	 a	 „Az	 intézmény	 vezetőjét	 Dunaújváros	Megyei	 Jogú	 Város	
	 Közgyűlése	 legfeljebb	5	 évig	 terjedő	határozott	 időre	 bízza	meg,	melyet	pályázat	 kiírása	 előz	
meg	a		 közalkalmazottak	 jogállásáról	 szóló	 1992.	 évi	 XXXIII.	 törvényben	 foglaltak	 szerint,	 és	
gyakorolja		 tekintetében	 Magyarország	 helyi	 önkormányzatairól	 szóló	 2011.	 évi	 CLXXXIX.	
törvényben	 foglalt	 rendelkezések	 alapján	 a	 munkáltatói	 jogokat.	 Az	 egyéb	 munkáltatói	 jogokat	
Dunaújváros	Megyei	Jogú	Város	Polgármestere	gyakorolja.”	szövegrész	helyébe	a	„Az	intézmény	
vezetőjét	Dunaújváros	Megyei	 Jogú	Város	Közgyűlése	 legfeljebb	5	évig	 terjedő	határozott	 időre,	
közalkalmazotti	 jogviszonyban	bízza	meg,	melyet	 pályázat	 kiírása	 előz	meg	 a	 közalkalmazottak	
jogállásáról	 szóló	 1992.	 évi	 XXXIII.	 törvényben	 foglaltak	 szerint,	 és	 gyakorolja	 tekintetében	
Magyarország	 helyi	 önkormányzatairól	 szóló	 2011.	 évi	 CLXXXIX.	 törvényben	 foglalt	
rendelkezések	alapján	a	munkáltatói		 jogokat.	Az	egyéb	munkáltatói	jogokat	Dunaújváros	Megyei	
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Jogú	Város	Polgármestere	gyakorolja.”	szövegrész	lép.		
	

5.	Az	Alapító	Okirat	6.1.2.	pontjában	az	„óvodai	nevelés”	szövegrész	helyébe	a	„A	Köznev.	tv.	4.	§	1.	
1.	és	1.	21.	pontjai,	valamint	8.	§‐a	szerint	a	köznevelési	intézmény	alapfeladata:	

‐	óvodai	nevelés	
‐	a	többi	gyermekkel	együtt	nevelhető	sajátos	nevelési	igényű	gyermekek	óvodai	

nevelése.”	szövegrész	lép.	
	

6.	Az	Alapító	Okirat	6.1.3.	pontjában	a	„Az	 intézmény	működését	az	éves	költségvetés	biztosítja.	
Az		 intézmény	 működését	 az	 éves	 költségvetés	 keretében	 meghatározott	 pénzeszközök	
biztosítják,		 melyet	 évente	 Dunaújváros	 Megyei	 Jogú	 Város	 Közgyűlése	 hagy	 jóvá.	 A	
köznevelési	intézmény	a	gazdasági	feladatokat	maga	látja	el.”		
szövegrész	helyébe	a		
„Az	 intézmény	 működését	 az	 éves	 költségvetés	 biztosítja.	 Az	 intézmény	 működését	 az	 éves	
költségvetés	 keretében	 meghatározott	 pénzeszközök	 biztosítják,	 melyet	 évente	 Dunaújváros	
Megyei	 Jogú	Város	Közgyűlése	(2400	Dunaújváros,	Városháza	tér	1‐2.)	hagy	 jóvá.	A	köznevelési	
intézmény	a	gazdasági	feladatokat	maga	látja	el.”	szövegrész	lép.	

	
7.	Az	Alapító	Okirat	6.2.	pontban	a	„		

	 tagintézmény	megnevezése tagintézmény	címe 
1 Dunaújvárosi	Óvoda	Aprók	Háza	Tagóvodája 2400	Dunaújváros,	Gábor	Áron	u.	2‐4. 
2 Dunaújvárosi	Óvoda	Aranyalma	Tagóvodája 2400	Dunaújváros,	Gagarin	tér	1. 
3 Dunaújvárosi	Óvoda	Bóbita	Tagóvodája 2400	Dunaújváros,	Földes	Ferenc	liget	1. 
4 Dunaújvárosi	Óvoda	Csillagvirág	Tagóvodája 2400	Dunaújváros,	Széchenyi	I.	u.	3/b. 
5 Dunaújvárosi	Óvoda	Duna‐parti	Tagóvodája 2400	Dunaújváros,	Batsányi	u.	2‐4. 
6 Dunaújvárosi	Óvoda	Eszterlánc	Tagóvodája 2400	Dunaújváros,	Gábor	Dénes	u.	7. 
7 Dunaújvárosi	Óvoda	Katica	Tagóvodája 2400	Dunaújváros,	Petőfi	S.	u.	4. 
8 Dunaújvárosi	Óvoda	Kincskereső	Tagóvodája 2400	Dunaújváros,	Ady	Endre	u.	1/a. 
9 Dunaújvárosi	Óvoda	Margaréta	Tagóvodája 2400	Dunaújváros,	Lilla	köz	1. 
10 Dunaújvárosi	Óvoda	Napsugár	Tagóvodája 2400	Dunaújváros,	Március	15.	tér	12. 

11 
Dunaújvárosi	Óvoda	Római	Városrészi	
Tagóvodája 

2400	Dunaújváros,	Pajtás	u.	2. 

12 Dunaújvárosi	Óvoda	Százszorszép	Tagóvodája 2400	Dunaújváros,	Lajos	kir.	krt.	31. 
13 Dunaújvárosi	Óvoda	Szivárvány	Tagóvodája 2400	Dunaújváros,	Bóna	István	u.	7.” 
szövegrész	helyébe	a	„	
	 tagintézmény	megnevezése tagintézmény	címe 
1 Dunaújvárosi	Óvoda	Aprók	Háza	Tagóvodája 2400	Dunaújváros,	Gábor	Áron	utca	2‐4. 
2 Dunaújvárosi	Óvoda	Aranyalma	Tagóvodája 2400	Dunaújváros,	Gagarin	tér	1. 
3 Dunaújvárosi	Óvoda	Bóbita	Tagóvodája 2400	Dunaújváros,	Földes	Ferenc	liget	1. 

4 
Dunaújvárosi	Óvoda	Csillagvirág	Tagóvodája 2400	Dunaújváros,	Széchenyi	István	utca	

3/b. 
5 Dunaújvárosi	Óvoda	Duna‐parti	Tagóvodája 2400	Dunaújváros,	Batsányi	út	2‐ 4. 
6 Dunaújvárosi	Óvoda	Eszterlánc	Tagóvodája 2400	Dunaújváros,	Gábor	Dénes	utca	7. 
7 Dunaújvárosi	Óvoda	Katica	Tagóvodája 2400	Dunaújváros,	Petőfi	Sándor	utca	4. 
8 Dunaújvárosi	Óvoda	Kincskereső	Tagóvodája 2400	Dunaújváros,	Ady	Endre	utca	1/a. 
9 Dunaújvárosi	Óvoda	Margaréta	Tagóvodája 2400	Dunaújváros,	Lilla	köz	1. 
10 Dunaújvárosi	Óvoda	Napsugár	Tagóvodája 2400	Dunaújváros,	Március	15.	tér	12. 

11 
Dunaújvárosi	Óvoda	Római	Városrészi	
Tagóvodája 

2400	Dunaújváros,	Pajtás	utca	2. 

12 Dunaújvárosi	Óvoda	Százszorszép	Tagóvodája 2400	Dunaújváros,	Lajos	király	körút	31.” 
szövegrész	lép.	

	
8.	Az	Alapító	Okirat	6.3.	pontja	helyébe	a	következő	rendelkezés	lép:	
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„6.3.	A	feladatellátási	helyenként	felvehető	maximális	gyermek‐,	 tanulólétszám	a	köznevelési	
intézmény 
	
	 feladatellátási	hely	megnevezése maximális	gyermek‐,	tanulólétszám 
1 Dunaújvárosi	Óvoda	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 

11 
Dunaújvárosi	Óvoda	Római	Városrészi	
Tagóvodája 

171 

12 Dunaújvárosi	Óvoda	Százszorszép	Tagóvodája 96” 
9.	Az	Alapító	Okirat	6.4.	pontban	a		
„		

	

ingatlan	címe ingatlan	
helyrajzi	
száma 

vagyon	feletti	
rendelkezés	joga	
vagy	a	vagyon	
használati	joga 

az	ingatlan	
funkciója,	
célja 

1 2400	Dunaújváros,	Gábor	Áron	u.	2‐4. 13/1 használati	jog óvoda 
2 2400	Dunaújváros,	Gagarin	tér	1. 203 használati	jog óvoda 
3 2400	Dunaújváros,	Földes	Ferenc	liget	1. 730/102 használati	jog óvoda 
4 2400	Dunaújváros,	Széchenyi	I.	u.	3/b. 125 használati	jog óvoda 
5 2400	Dunaújváros,	Batsányi	u.	2‐4. 68/3 használati	jog óvoda 
6 2400	Dunaújváros,	Gábor	Dénes.	u.	7. 51 használati	jog óvoda 
7 2400	Dunaújváros,	Petőfi	S.	u.	4. 2158 használati	jog óvoda 
8 2400	Dunaújváros,	Ady	Endre	u.	1/a. 187 használati	jog óvoda 
9 2400	Dunaújváros,	Lilla	köz	1. 42/8 használati	jog óvoda 
10 2400	Dunaújváros,	Március	15.	tér	12. 730/56 használati	jog óvoda 
11 2400	Dunaújváros,	Pajtás	u.	2. 464 használati	jog óvoda 
12 2400	Dunaújváros,	Lajos	kir.	krt.	31. 730/53 használati	jog óvoda 
13 2400	Dunaújváros,	Bóna	I.	u.	7. 488 használati	jog óvoda 
14 2400	Dunaújváros,	Vigadó	u.	2. 68/3 használati	jog raktár” 
szövegrész	helyébe	a	

	„	

	

ingatlan	címe ingatlan	
helyrajzi	
száma 

vagyon	feletti	
rendelkezés	joga	
vagy	a	vagyon	
használati	joga 

az	ingatlan	
funkciója,	
célja 

1 2400	Dunaújváros,	Gábor	Áron	utca	2‐4. 13/1 használati	jog óvoda 
2 2400	Dunaújváros,	Gagarin	tér	1. 203 használati	jog óvoda 
3 2400	Dunaújváros,	Földes	Ferenc	liget	1. 730/102 használati	jog óvoda 

4 
2400	Dunaújváros,	Széchenyi	István	utca	
3/b. 

125 használati	jog óvoda 

5 2400	Dunaújváros,	Batsányi	út	2‐4. 68/3 használati	jog óvoda 
6 2400	Dunaújváros,	Gábor	Dénes	utca	7. 51 használati	jog óvoda 
7 2400	Dunaújváros,	Petőfi	Sándor	utca	4. 2158 használati	jog óvoda 
8 2400	Dunaújváros,	Ady	Endre	utca	1/a. 187 használati	jog óvoda 
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9 2400	Dunaújváros,	Lilla	köz	1. 42/8 használati	jog óvoda 

10 2400	Dunaújváros,	Március	15.	tér	12. 730/56 használati	jog óvoda 

11 2400	Dunaújváros,	Pajtás	utca	2. 464 használati	jog óvoda 
12 2400	Dunaújváros,	Lajos	király	körút	31. 730/53 használati	jog óvoda 
13 2400	Dunaújváros,	Vigadó	utca	2. 68/3 használati	jog raktár” 
szövegrész	lép. 

	
Jelen	módosító	okiratot	2017.	augusztus	31.	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 humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő:  2017. augusztus 4. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Dunaújvárosi Óvoda 

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

 
Felelős:  a határozat végrehajtásáért:  
          a Dunaújvárosi Óvoda vezetője 
Határidő: 2017. október 2. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával hatályon kívül 

helyezi a 438/2017. (VI.15.) számú határozatát. 
 
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 humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: 2017. augusztus 7. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 4 
fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Iván László, Szabó Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
541/2017. (VIII.03.) határozata 

a József Attila Könyvtár alapító okiratának 
és a Közgyűlés 436/2017. (VI.15.) határozatának módosításáról  

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 436/2017. (VI.15.) határozata 1. 

pontját az alábbiakra módosítja: 
 
 „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:	12787‐12/2017	

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	 alapján	 és	 Dunaújváros	 Megyei	 Jogú	 Város	
Önkormányzat	Közgyűlése	 	541/2017.	(VIII.3.)	határozatára	figyelemmel	–	a	következők	
szerint	módosítom:	
	
1.	Az	alapító	okirat	1.2.1.	pontjában	az	„Apáczai	Cs.	J.	u.	9.”	szövegrész	helyébe	az	„Apáczai	Csere	
János	út	9.”	szövegrész	lép.	
	
2.	Az	alapító	okirat	3.	pontja	helyébe	a	következő	rendelkezés	lép:	
		

“3.1.	A	költségvetési	szerv	irányító	szervének	
3.1.1.	megnevezése:			Dunaújváros	Megyei	Jogú	Város	Önkormányzata	Közgyűlése	
3.1.2.	székhelye:	 			2400	Dunaújváros,	Városháza	tér	1‐2.	

								3.2.	A	költségvetési	szerv	fenntartójának	
														3.2.1.	megnevezése:					Dunaújváros	Megyei	Jogú	Város	Önkormányzata	

3.2.2.		székhelye:										2400	Dunaújváros,	Városháza	tér	1‐2.”	
	
3.		Az	alapító	okirat	4.3.	pontja	helyébe	az	alábbi	rendelkezés	lép:	

„4.3.	 A	 költségvetési	 szerv	 alaptevékenysége:	 A	 muzeális	 intézményekről,	 a	 nyilvános	
könyvtári	 ellátásról	 és	 a	 közművelődésről	 szóló	 1997.	 évi	 CXL.	 törvény	 55.	 §	 és	 65.	 §	
alapján:	gyűjteményét	folyamatosan	fejleszti,	feltárja,	megőrzi,	gondozza	és	rendelkezésre	
bocsátja;		

tájékoztat	a	könyvtár	és	a	nyilvános	könyvtári	rendszer	dokumentumairól	és	szolgáltatásairól;		
biztosítja	más	könyvtárak	állományának	és	szolgáltatásainak	elérését;	részt	vesz	a	könyvtárak	

közötti	dokumentum‐	és	információcserében;		
a	könyvtárhasználókat	segíti	a	digitális	írástudás,	az	információs	műveltség	elsajátításában,	az	

egész	életen	át	tartó	tanulás	folyamatában;	
segíti	az	oktatásban,	képzésben	részt	vevők	információellátását,	a	tudományos	kutatás	és	az	

adatbázisokból	történő	információkérés	lehetőségét;	
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kulturális,	közösségi	és	egyéb	programokat	szervez;	
tudás‐,	 információ‐	 és	 kultúraközvetítő	 tevékenységével	 hozzájárul	 az	 életminőség	

javításához,	az	ország	versenyképességének	növeléséhez;	
a	szolgáltatásait	a	könyvtári	minőségirányítás	szempontjait	figyelembe	véve	szervezi;	
gyűjteményét	és	szolgáltatásait	a	helyi	igényeknek	megfelelően	alakítja;	
közhasznú	információs	szolgáltatást	nyújt;		
helyismereti	információkat	és	dokumentumokat	gyűjt;		
szabadpolcos	állományrésszel	rendelkezik;	
	a	fenntartó	által	kiadott	alapító	okiratban	és	a	szervezeti	és	működési	szabályzatban	

meghatározott	fő	céljait	küldetésnyilatkozatban	közzé	teszi;	
	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.	1.	pontja	helyébe	az	alábbi	rendelkezés	lép:	

„5.1.	A	költségvetési	szerv	vezetőjének	megbízási	rendje:	
Az	intézmény	vezetőjét	Dunaújváros	Megyei	Jogú	Város	Önkormányzat	Közgyűlése	nyilvános	
pályázat	 kiírásával,	 legfeljebb	 5	 év	 határozott	 időtartamra	 közalkalmazotti	 jogviszonyban	
bízza	 meg	 a	 közalkalmazottak	 jogállásáról	 szóló	 1992.	 évi	 XXXIII.	 törvény	 és	 a	
közalkalmazottak	jogállásáról	szóló	1992.	évi	XXXIII.	törvény	végrehajtásáról	a	művészeti,	a	
közművelődési	 és	 a	 közgyűjteményi	 területen	 foglalkoztatott	 közalkalmazottak	
jogviszonyával	 összefüggő	 egyes	 kérdések	 rendezéséről	 szóló	 150/1992.	 (XI.	 20.)	 Korm.	
rendelet	 alapján,	 és	 gyakorolja	 felette	 a	 munkáltatói	 jogokat	 Magyarország	 helyi	
önkormányzatairól	 szóló	 2011.	 évi	 CLXXXIX.	 törvényben	 foglalt	 rendelkezések	 alapján.	 Az	
egyéb	munkáltatói	jogokat	Dunaújváros	Megyei	Jogú	Város	Polgármestere	gyakorolja.”	
	

5.	 Az	 alapító	 okirat	 5.2.	 pontjába	 foglalt	 táblázat	 2.	 sorában	 a	 „megbízásos	 jogviszony”	
szövegrész	helyébe	„megbízási	jogviszony“		szövegrész	lép.	
	
6.	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 a 436/2017. (VI.15.) határozata 2. 

pontjának határidejét „a határozat meghozatalát követően azonnal”-ra, a 3. pontja 
határidejét 2017. augusztus 31-ére módosítja. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                a polgármester       
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: 2017. augusztus 31.  

 


